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தகவல் ெதாழில்நுட்பத் 
துைறயில் உயர்மட்ட 
நிைலயிலான 
நிபுணர்கைள 
பயிற்றுவித்து உருவாக்க

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் அறிவியல் மற்றும் 

ெதாழில்நுட்பம், குறிப்பிடத்தக்க ெதாழில்நுட்ப 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தீவிர ெபாருளாதார 

மாற்றங்களில் ஏற்பட்ட (பல்வைகப்படுத்தல், அதிகரிக்கும் 

சிக்கல்கள், அதிகரிக்கும் நுட்பங்கள், உலக மயமாக்கல், 

மற்றும் கணினி முைறக்காலங்களின் வருைக ேபான்றைவ) 

முன்ேனற்றங்கள் மூலம் ஜப்பான் மற்றும் சர்வேதச 

அளவில் உயர்ந்த அளவிலான ஐ.டி. ெதாழில் 

வல்லுநர்களின் கல்விக்கான எதிர்பார்ப்புகள் விைரவாக 

அதிகரித்து வருகின்றன.

எனினும், அத்தைகய தகவல் மற்றும் ேமலாண்ைம 

ேபான்ற சிறப்பு துைறகளின் தூணாக விளங்கும், தகவல் 

ெதாழில்நுட்பத்துைறயில் பரவலாக உயர்ந்த அளவிலான 

ஐ.டி. ெதாழில் முைற வல்லுநர்கைள உருவாக்குவதில் 

உள்ள சவால்கைள சமாளிக்கும் கல்லூரிகள் மற்றும் 

பட்டதாரி பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக இப்ேபாது வைர 

கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியம் எனும் அளவிேலேய உள்ளது. 

இந்த சூழ்நிைலயில் இருந்து ெவளிேயறுவதற்காக, ஏப்ரல் 

2004 இல் ஜப்பானின் முதல் மற்றும் ஒேர ஐ.டி. 

ெதாழில்முைற பட்டப்படிப்பு பள்ளியாக கிேயாட்ேடா 

காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் ஸ்டடீஸ் ஃபார் 

இன்ஃபர்ேமட்டிக்ஸ் (KCGI), நிறுவப்பட்டது.

ஜப்பானின் முதல் கணினி கல்வி நிறுவனமான 

கிேயாட்ேடா கம்ப்யூட்டர் கயூனின் ெதான்ைமகள் மற்றும் 

சாதைனகைள KCGI மரபுரிைமயாகப் ெபற்றதுடன், இது 57 

ஆண்டுகளுக்கு ெதாழில்துைற ேதைவகைள பூர்த்தி 

ெசய்வதற்காக தகவல் ெசயலாக்க ெபாறியியலாளர்களுக்கு 

பயிற்சியளித்துள்ளது. உலெகங்கிலும் இருந்து 

பல்கைலக்கழகங்களுடனான உலகளாவிய கல்வி 

கட்டைமப்ைப அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட நவீன 

முன்ேனற்றங்களுடனான ஐ.டி. பாடத்திட்டங்கைளயும் 

கூட சர்வேதச ரீதியில் KCGI ெசயல்படுத்துகிறது, இதில் 

ேராெசஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி 

உள்ளிட்டைவ உள்ளன. ேமலும், KCGI இன் பாடத்திட்டம் 

ேமலாண்ைம மற்றும் நிர்வாகக் கல்விையயும் 

பரிசீலிக்கிறது; உயர் ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் 

குறிப்பாக CIO க்கள் (தைலைம தகவல் அலுவலர்கள்), 

பாரம்பரிய ஆராய்ச்சி சார்ந்த பட்டதாரி பள்ளிகளில் 

முைறயான கல்விையப் ெபறுவது கடினம் என்பவற்ைறப் 

பயன்படுத்துவது ேபான்ற ஐ.டி. துைறகளில் KCGI சிறந்த 

தைலவர்கைள பயிற்றுவிக்கிறது.

பள்ள�ய�ன் தத்�வம்

ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் (KCGI) �றிக்ேகாள் மற்�ம் ேநாக்கம்

1

ேசர்க்ைக ெகாள்ைககள்

ஐ.�/ஐ.சி.� ெதாழில்�ைற என்ப� தகவல் ெதாடர்பான மற்�ம் ேமலாண்ைம ெதாடர்பான �ைறகள் இரண்�ம் 
ஒ�ங்கிைணந்த �ைறயா�ம், ேம�ம் அத�ைடய இலக்�கள் சிக்கலானைவ பல்ேவ�வைகயானைவ.  இதன் 
வ�ைளவாக, உ�தியள�க்�ம் திறைமயானவர்க�க்கான தகவல் ெதாழில்�ட்பத் �ைறய�ன் ேதைவ �ன்ைப வ�ட 
அதிகமாக பல்வைகப்ப�கிற�. இன்� வைர, ெபாறிய�யல் ெதாடர்பான ஆராய்ச்சி பட்டதா� பள்ள�கள�ல் ெபாறிய�யல் 
இளங்கைல பட்டப்ப�ப்� மாணவர்கைள உ�வாக்�வதில் மட்�ேம சார்ந்�ள்ள, தற்ேபாைதய ஜப்பான�ய கல்வ� 
�ைற�டன் ஜப்பான ெதாழில்�ைறய�ன் பல்ேவ�வைகயான திறைமயானவர்க�க்கான ேதைவையப் �ர்த்தி ெசய்ய 
��யவ�ல்ைல.  �ன்ேனாக்கி நகர்வதில், ஜப்பான�ய ெதாழில்�ைற மற்�ம் ெபா�ளாதாரத்ைத ேம�ம் 
ேமம்ப�த்தவதற்�,  ஐ.�/ஐ.சி.� ெதாழில்�ைறய�ல் எல்லா வைகய��ம் மிக� சிறப்� வாய்ந்த வல்�நர்களாக, 
பல்ேவ�வைகயான ப�ன்னண��டன் ஆட்க�க்� பய�ற்சியள�ப்ப� �க்கியமான�.

இந்தக் கண்ேணாட்டங்கள�ல், எங்கள் பள்ள�ய�ல் அவர்கள�ன் இளங்கைல பட்டங்கைளக் �றிப்ப�டாமல் ��ந்தவைர 
பல்ேவ�ைவயான ப�ன்னண��டன் இ�க்�ம் பல மாணவர்கைள ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற ெகாள்ைக உள்ள�.

1) எங்கள் பள்ள�ய�ல் சிறப்� அறிைவ கற்�க்ெகாள்ள அ�த்தள கல்வ� திறன் ெகாண்டவர்கள்;
2) நி�வப்பட்ட க�த்�க்கள�ல் சிக்கிக்ெகாள்ளாமல் �திய வ�ஷயங்கைளக் கற்�க்ெகாண்�, 
அவர்களாகேவ தாேன சிந்தித்� �திதாக ஏேதா ஒன்ைற உ�வாக்க ேவண்�ம் என்� 
வ��ம்�பவர்கள்; மற்�ம்

3) அவர்கைளச் �ற்றி�ள்ளவர்க�டன் ஒத்�ைழத்� தகவல் ெதாடர்� �லம் ப�ரச்சைனக�க்� த�ர்� 
காண வ��ப்ப�ள்ளவர்கள்

எங்கள் பள்ள�ய�ன் ேநாக்கம் என்னெவன்றால் தற்ேபாைதய மற்�ம் 

எதிர்கால  தைல�ைறய�ன�க்� ெபா�ப்பாக இ�க்க�ம் 

ச�கத்தின் ேகா�க்ைககைளப் �ர்த்திெசய்ய�ம் உத�ம் 

ஆக்கப்�ர்வமான ��ைமயான ெமய்க்க�த்�டன், திடமான 

க�த்தியல் ப�ன்னண��டன் மற்�ம் தற்ேபாைதய வண�க 

நைட�ைறகள் �றித்� வ�வான நைட�ைற அறி�டன் 

உயர்வான த�தி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்�ட்ப வல்�நர்க�க்� 

பய�ற்சியள�த்தல்.

நம்�ைடய தகவல் ெதாழில்�ட்ப ச�கத்தில் உயர் மட்ட மற்�ம் 

பல்ேவ�வைகயான மன�த வளங்கள�ன் ேதைவையப் �ர்த்தி 

ெசய்தல் ேம�ம், கண�ன� எங்�ம்  நிைறந்த காலத்தில் சர்வேதச 

சிந்தைன�ள்ள மற்�ம் வழக்கமானைத வ�ட வ��வான அறி� 

மற்�ம் உயர் மட்ட திறன்கைளக் ெகாண்ட உயர் மட்ட தகவல் 

ெதாழில்�ட்ப வல்�நர்கள�ன் �ன்ேனற்பா�கள�ன் வழியாக உயர் 

மட்ட தகவல் ச�கத்ைத நைட�ைறப்ப�த்தி ெபா�ளாதார 

வளர்ச்சிக்� பங்கள�த்தல்.

எங்கள் ேநாக்கம் என்னெவன்றால் தகவல் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய 

ெதாழில்�ட்பங்கள�ன் வளர்ச்சிக்� ஏற்ப உயர் மட்ட 

வல்�நர்க�க்� பய�றசியள�ப்பதில் அறிவ�யல், ெதாழில்�ட்பம், 

மற்�ம் வண�க நிர்வாகம் ெதாடர்பான கல்வ�த் �ைறகள�ல் 

ேகாட்பா� மற்�ம் நைட�ைற ெதாழில்�ட்பம் �றித்� 

பய�ற்�வ�த்தல்.



ேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் ஸ்டடீஸ் 
ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்டிக்ஸ் (ேகசிஜிஅய்), 
ஜப்பானின் முதல் தகவல் ெதாழில்நுட்ப வல்லுனர் 
பட்டதாரிப் பள்ளியாகும். KCGI-ன் ெபற்ேறார் 
நிறுவனமான கிேயாட்ேடா கம்ப்யூட்டர் கயூன் 

(KCG) ஜப்பானின் முதல் தனியார் கணினிக்கல்வி 
நிறுவனமாகும். ஷிகிேயா ஹேசகவா மற்றும் யசூேகா 
ஹேசகாவா ஆகிேயாரால், அவர்களின் தனித்துவமான, 
முன்ேனாடி தத்துவத்தின் கீழ் ஒரு தனியார் பள்ளியாக KGG 
நிறுவப்பட்டது. 
1963 இல் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து 55 ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக 
கணினி கல்வித்துைறயில் KCG ஈடுபட்டுள்ளது. அந்த சமயத்தில் 
உயர்நிைலப்பள்ளி பட்டதாரிகள் மட்டுமின்றி, நான்கு வருட 
பல்கைலக்கழகங்களின் பற்பல பட்டதாரிகளும் கூட இதில் 
ேசர்ந்து இதன் பாடத்திட்டங்களில் பட்டம் ெபற்றனர். பள்ளி 
நிறுவப்பட்ட சமயத்தில், ஆய்வு சார்ந்த பட்டதாரிப் பள்ளிகள் 
மட்டுேம ஜப்பானில் இருந்தன.
பல்கைலக்கழகத்திலிருந்து பட்டப்படிப்ைப முடித்த பல 
மாணவர்கள், கம்ப்யூட்டர் நைடமுைறயுடன் ேநரடியாக 
இைணக்கப்பட்டுள்ள உயர்கல்வி நிறுவனத்ைதத் ேதடித் 
ேதடிப் பின்னர் KCG ஐ ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ெதாழிற்கல்வி பள்ளி 
முைறயின் கீழ் KCG ஒழுங்கைமக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட, அது 
பல்கைலக்கழக பட்டதாரிகளுக்கான ஒரு கல்வி நிறுவனமாக 
ஜப்பானிய சமூகத்தில் தனது பங்கிைனக் ெகாண்டுள்ளது 
மற்றும் ஒரு வைகயான ெதாழில்முைற மற்றும் நைடமுைற 
பட்டப்படிப்பு பள்ளியின் ெசயல்பாடுகளுக்கும் இது 
உதவுகிறது.
இந்த பிரச்சைனகள் மற்றும் வரலாற்றின் அடிப்பைடயில், 1998 
ஆம் ஆண்டில் ேக.சி.ஜி அெமரிக்காவில் உள்ள ேராெசஸ்டர் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ெடக்னாலஜியில் பட்டதாரி 
பாடத்திட்டங்களுடன் (தகவல் அறிவியல் மற்றும் 
ெதாழில்நுட்பம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் பிற உட்பட) 
இைணந்து ஒரு கூட்டுத் திட்டத்ைத நிறுவியது. அைத 
நைடமுைறப் படுத்தியது முதல் நைடமுைறக் கற்றல் சார்ந்த 
ஒரு ெதாழில் வல்லுனர் பட்டதாரிப் பள்ளி பாடத்திட்டத்ைத 
இது ெகாண்டு வந்தது. ஜப்பானிய ெதாழிற்கல்வி பள்ளி 
மற்றும் அெமரிக்க பட்டதாரி பள்ளி 
திட்டங்களுக்கிைடயிலான இந்த ஒத்துைழப்பு ஜப்பான் 
மற்றும் முன்மாதிரி ஆகிய இரண்டிலும் முதலாவதாக 
இருந்தது.
 இது ேபான்று கிேயாட்ேடா கம்ப்யூட்டர் காகுயினிலிருந்து 
(ேக.சி.ஜி) திறைமயானவர்கள் ெதாழில்முைறயான பட்டதாரி 
பள்ளியின் புதிய அைமப்பின் கீழ் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்ைத 
ைமயமாகக் ெகாண்ட கல்வி நிறுவனத்ைத நிறுவுவார்கள் 
என்பது அேநகமாக தவிர்க்க முடியாதது. ேராெசஸ்டர் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி மற்றும் ெகாலம்பியா 
பல்கைலக்கழகத்திலுள்ள ஆசிரியர்கள் உட்பட, தி 
கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேவட் ஸ்டடீஸ் ஃபார் 
இன்ஃபர்ேமடிக்ஸ் (ேக.சி.ஜி.ஐ)  நிதி மற்றும் கல்வித் 
துைறகளிலுள்ள ெதாடர்புைடயவர்களின் ெபருந்தன்ைமயான 
ஒப்புதல்  மற்றும் ஒத்துைழப்புடன் நிறுவப்பட்டது. ஏப்ரல் 
2004-ல், புதிய முைற ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட முதல் ஆண்டு,  ேக.
சி.ஜி.ஐ ஜப்பானின் முதல் மற்றும் ஒேர தகவல்ெதாழில்நுட்ப 
ெதாழில்முைற பட்டதாரி பள்ளியாக திறக்கப்பட்டது. 
ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் அடித்தள தத்துவம் என்னெவன்றால் 
"பயன்பாட்டு தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தில் சமூகத்தன் 
ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்து, தற்காலத்ைத ஆதரித்து, மற்றும் 
நம்ைம அடுத்த தைலமுைறக்கு வழிநடத்தும் ஆக்கப்பூர்வமான 
மற்றும் உயர் மட்ட நைடமுைறயிலான திறன்கைளக் ெகாண்ட 
நிபுணர்கைள உருவாக்குதல்." தகவல் ெதாழில்நுட்பக் 
கல்விைய சர்வேதச வணிக கல்வியுடன் இைணத்து, ேக.சி.ஜி.ஐ 
அேசாேசஷன் ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் மிஷினரியின் (ஏ.சி.எம்) 
இன்ஃபர்ெமஷன் சிஸ்டம் (ஐ.எஸ்) முதுகைலப் 
பாடத்திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பின் அடிப்பைடயில், 
வைல வணிகத்தில் (மின்-வணிகம்) சிறப்பாக ேதர்ச்சி ெபறும் 
ெபாறியாளர்கள் மற்றும் குறிப்பா சி.ஐ.ஒ-கைள (CIO) உருவாக்க 
ஒரு திட்டத்ைத உருவாக்கியுள்ளது. ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் 

குறிக்ேகாள் மற்றும் ேநாக்கம் என்னெவன்றால் விதிவிலக்கான 
திறன் நிைலகைளக் ெகாண்ட உயர்வான அறிவுள்ள, சர்வேதச 
சிந்தைனயுள்ளவர்களின் ஏற்பாட்டிற்கு ஆதரவளித்தல்.  
ெபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஒரு ேமம்பட்ட தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப சமூகத்ைத நைடமுைறப்படுத்த;  தகவல் 
ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் ெதாடர்புைடய ெதாழில்நுட்பங்கைள 
ஏற்க உதவுதல்; மற்றும் அறிவியல், ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
வணிக ேமலாண்ைம ெதாடர்பான கல்வித் துைறகளில் 
ேகாட்பாடு மற்றும் நைடமுைற ெதாழில்நுட்பம் குறித்து 
கல்விைய ஊக்குவிக்க இந்த முயற்சிகள் பங்களிக்கும் என்று 
நாங்கள் நம்புகிேறாம்.  இந்தச் சாதைனகள் ேமலும் உயர் 
திறைமயான வல்லுநர்களின் அடுத்த தைலமுைறைய 
உருவாக்க வழிவகுக்கும் என்று நாங்கள் ேமலும் நம்புகிேறாம்.
ேக.சி.ஜி.ஐ நிறுவப்படும் வைர, இளங்கைல மற்றும் பட்டதாரி 
பள்ளி மட்டத்தில் வைல வணிகம் (மின்-வணிகம்) 
ெதாடர்பான முக்கிய திட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட ஜப்பானில் 
இல்ைல. வணிக ேமலாண்ைம, ெதாழில்துைற ெபாறியியல் 
ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் ெதாடர்பான சிறப்பு 
பாடங்கள் ேபான்ற பாரம்பரியமான முக்கிய திட்டங்களில் 
சிறப்பு பாடங்கள் ஒரு துைண துைறயாக மட்டுேம 
கருதப்பட்டன.  சிறப்பு பாடங்கள் முைறயான மற்றும் 
விரிவான சிறப்பு பாடத்தின் பகுதியாக அல்லது முக்கியமான 
துைறயின் பகுதியாக மட்டுேம ஆராய்ச்சி ெசய்து 
கற்பிக்கப்பட்டன.
ேக.சி.ஜி.ஐ-ைய ேவறுபடுத்துவது என்னெவன்றால், தகவல் 
ெதாழில்நுட்பத்தின் பரந்த அர்த்தத்தில்  ஒரு தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப ெதாழில்முைறயான பட்டதாரி பள்ளியாக,  
தைலைமத்துவ திறன்கைள வளர்ப்பதிலும் கவனம் 
ெசலுத்தக்கூடிய உலகத் தரம் வாய்ந்த ெதாழில்முைற 
பள்ளியாக இருக்க ேவண்டும் என்பது எங்களுைடய ேநாக்கம். 
பல பல்கைலக்கழகங்கைளப் ேபாலல்லாமல்,  நாங்கள் 
"ெசங்குத்தாக பிரிக்கப்பட்ட ஒற்ைற துைறயுள்ள" கணினி 
அறிவியல் பட்டதாரி பள்ளியும் இல்ைல, நாங்கள் தகவலியல் 
மற்றும் கணிதவியல் பட்டதாரி பள்ளியும் இல்ைல. அந்த 
நிறுவனங்களுடன் நாங்கள் பல ஒற்றுைமகைளப் பகிர்ந்து 
ெகாள்ளும் ேபாதிலும், நாங்கள் பட்டதாரி பள்ளியின் 
வித்தியாசமான வைக. வழிகாட்டி அடிப்பைடயிலான 
பாடத்திட்ட வடிவைமப்புகள் மற்றும் ஆேலாசைன ஆசிரியர் 
அைமப்புடன் கூடுதலாக, ேக.சி.ஜி.ஐ ஜப்பானிய 
பல்கைலக்கழகங்களில் அரிதாகேவ காணப்படும் பரந்த 
அளவிலான பகுதிகள் மற்றும் ெகாள்ைககைள ஒருங்கிைணத்து 
அைனத்து அம்சங்களிலும் நன்றாக வளர்ச்சியைடந்த கல்வி 
முைற வழங்குவைத ேநாக்கமாக ெகாண்டுள்ளது. இைவகளில் 
கற்பவர் சார்ந்த அறிவுறுத்தல் வடிவைமப்பு, 
ெவளிப்பைடயான கிைடமட்டமான பணியாட்கள் பிரிவுடன் 
கல்வி முைற, மற்றும் அவ்வப்ேபாது கற்றல் விைளவுகளின் 
மதிப்பீடு அடங்கும்.   
ேமலும், ேக.சி.ஜி.ஐ ஆசியா மற்றும் உலகம் முழுவதும் 
திறைமயுடன் பணியாற்றக்கூடிய, தகவல் ெதாழில்நுட்பம் 
மற்றும் ேமலாண்ைம திறன்கள் இரண்ைடயும் ெகாண்ட 
சர்வேதச தைலவர்கைளயும் வணிகர்கைளயும் 
உருவாக்குவதிலும் கவனம் ெசலுத்துகிறது. ேக.சி.ஜி.ஐ-இல், 
எங்கள் நிறுவனம் ஆசியாவில் முதலிடத்திலுள்ள தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப ெதாழில்முைறயான பள்ளியாக இருக்க 
ேவண்டும் என்ற எங்கள் ேநாக்கத்தின் பகுதியாக, நாங்கள் 
உலெகங்கிலும் உள்ள மாணவர்கைள முைனப்புடன் 
ஏற்றுக்ெகாள்கிேறாம்.   
இன்று நம்முைடய அன்றாட வாழ்க்ைகயிலும் 
ெதாழில்துைறயிலும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் 
இன்றியைமயாதது. எண்ணற்ற ெதாடர்புைடய துைறகளில் 
பல்வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, தகவல் ெதாழில்நுட்பம் பரந்த 
அளவிலான சமூக ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்கிறது. ேக.சி.ஜி.ஐ 
அதனுைடய பட்டதாரிகளுக்கு தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தில் 
ெபாதுவான அடிப்பைட, அந்த அடிப்பைடயில் பட்டதாரிகள் 
ேதர்ந்ெதடுக்கும் துைறகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் திறன்கள் 
மற்றும் ெதாழில்துைற உலகில் பயன்படுத்தக்கூடிய 
நைடமுைற திறன்கைள வழங்க ெதாடர்ந்து அதனுைடய 

பாடத்திட்டத்ைத திருத்தி ேமம்படுத்துகிறது. 2018  
கல்வியாண்டில், ேக.சி.ஜி.ஐ மூன்று பாடக்ேகாப்பு பதிவு 
மாதிரிகளின் ெதாகுப்ைப ெதாடங்கியது. கவனம் ெசலுத்த 
ேவண்டிய துைறகள் குறிப்பிட்ட துைறயில், அடிப்பைடகள் 
முதல் பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் வைர. ெதாழில்முைறயான 
அறிைவ மாணவர்களுக்கு வழங்குகின்றன. ெதாழில்துைற 
பாடக்ேகாப்புகள் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும் 
ெதாழில்துைறயின் ஒவ்ெவாரு துைறயிலும் பயனுள்ள 
திட்டமிடல் மற்றும் வடிவைமப்பு திறன்கைளக் 
கற்பிக்கின்றன. இறுதியாக, மாணவர்களின் 
பல்ேவறுவைகயான ஆய்வு ேநாக்கங்களுக்கு பதிலளிக்கும் 
வைகயில், ெபஸ்ேபாக் பாடத்திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட 
துைறயுடன் ெதாடர்புைடய பல்ேவறு வைகயான 
பாடக்ேகாப்புகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க மாணவர்களுக்கு 
உதவுகிறது. 
ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் அவர்களுக்கு கிைடக்கும் நைடமுைற 
திறன்கள் மற்றும் பரந்த கண்ேணாட்டத்துடன், எங்கள் 
பட்டதாரிகள் ஜப்பானிலும் சர்வேதச அளவிலும் பரந்த 
அளவிலான துைறகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள்.
ேக.சி.ஜி.ஐ சப்ேபாேரா மற்றும் ேடாக்கிேயாவில் 
ெசயற்ைகக்ேகாள் வளாகங்கைளயும் நிறுவியுள்ளது. இந்தச் 
ெசயற்ைகக்ேகாள் வளாகங்கள் கிேயாட்ேடாவிலுள்ள முக்கிய 
பள்ளியுடன் மின்-கற்றல் முைறயின் மூலம் 
இைணக்கப்பட்டுள்ளன, ெசயற்ைகக்ேகாள் வளாகத்தில் 
படிக்கும் ேபாேத மாணவர்களுக்கு அதிநவீன தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப ெதாழில்முைறயான கல்விையப் ெபற 
உதவுகிறது.
பாடக்ேகாப்புகைள நிகழ்ேநரத்தில் எடுப்பது, ேகமரா மூலம் 
ேபராசிரியர்களிடம் மாணவர்கள் ேகள்விகள் ேகட்க 
உதவுகிறது. இந்தப் பாடக்ேகாப்புகள் பதிவு 
ெசய்யப்படுகின்றன, எனேவ மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்ேத 
எங்கள் ேசைவயங்களில் ேசமிக்கப்பட்டுள்ள 
பாடக்ேகாப்புகைளப் பார்க்கலாம். இடம் மற்றும் ேநரத்தின் 
எல்ைலகைள மீறி, மாணவர்கள் எங்கும், எந்த ேநரத்திலும் 
அதிநவீன ெதாழில்முைறயான கல்விையப் ெபறலாம். 
கூடுதலாக, ேக.சி.ஜி.ஐ அெமரிக்கா, சீனா மற்றும் ெதன் 
ெகாரியா உள்ளிட்ட உலெகங்கிலும் உள்ள உயர்கல்வி 
நிறுவனங்களுடன் அைத இைணக்கும் ஒரு உறுதியான 
வைலயைமப்ைபயும் ெகாண்டுள்ளது.  ேக.சி.ஜி.ஐ இந்த 
சர்வேதச வைலயைமப்ைப ேமலும் விரிவுபடுத்துைகயில் 
அதனுைடய கல்வி ெசயல்பாடுகைளயும் முைனப்புடன் 
வளர்த்து வருகிறது. 
இன்று உலகில் ஏற்படும் ேமாசமான மாற்றங்களுக்கிைடேய,  
எங்கள் அடித்தள தத்துவம் மற்றும் எங்கள் நிறுவப்பட்ட 
குறிக்ேகாள் மற்றும் ேநாக்கத்தின் மூலம் வழிகாட்டப்படும் 
அதிநவீன ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கைள உருவாக்க ேக.சி.ஜி.ஐ 
கடுைமயாக உைழக்கிறது. உங்கைளப் ேபான்ற லட்சிய 
மாணவர்களின் வருைகக்காக நான் ஆவலுடன் 
காத்திருக்கிேறன். 

ஒரு KCGI கல்வி

தைலவர் மற்�ம் ேபராசி�யர், 
கிேயாட்ேடா ேஜாேஹா கா�ன்
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தி கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் 
ஸ்டடீஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்டிக்ஸ்

இளங்கைல-கைலய�யல், வாெசடா 
பல்கைலக்கழகம்

��கைல-கல்வ�ய�யல், 
��கைல-கைலய�யல், ெகாலம்ப�யா 
பல்கைலக்கழகம், �எஸ்ஏ

தைலவர், கிேயாட்ேடா ப்�ஃெபக்சர் 
இன்ஃபர்ேமஷன் இண்டஸ்ட்�ஸ் 
அேசாசிேயஷன்

அறங்காவலர் & தைலவர், அைனத்� நிப்பான் 
இன்ஃபர்ேமஷன் இண்டஸ்ட்� அேசாசிேயஷன் 
ஃெபடேரஷன்

இயக்�னர் ப�ரதின�தி & �தன்ைம �ைணத் 
தைலவர், ஐ� சங்கங்கள�ன் ஜப்பான் 
�ட்டைமப்�

தாய்லாந்� இராஜ்ஜியம் கல்வ� அைமச்சகம் 
�ைண அைமச்ச�ன் வ���  (இரண்� �ைற)

கானா ��யர� கல்வ� அைமச்சகத்தின் வ���

அெம�க்காவ�ன் நி�யார்க் மாநிலத்தில் கல்வ� 
நிர்வாகியாக த�தி ெபற்றவர்

வ�ைகப் ேபராசி�யர், �யாஞ்ஜின் �ன�வர்சி� 
ஆஃப் சயன்ஸ் & ெடக்னாலஜி, சீனா

ெகாள்ைக ஆேலாசைனக்��, ெஜ�சி, 
ேஜஜு ஃப்� இண்டர்ேனஷனல் சி� 
ெடவலப்ெமண்ட் ெசண்டர்

பாடத்திட்டம் – தைலைமத்�வ ேகாட்பா�, 
மாஸ்டர் திட்டம்

Wataru 
Hasegawa

長谷川 亘



KCG ��மத்தின் நிறம்

புதிய சகாப்தத்தின் திருப்புமுைன

பயன்பாட்� தகவல் ெதாழில்�ட்ப பள்ள�ய�ன் தைலைம அதிகா� மற்�ம் தைலவர்,
தி கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேவட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேம�க்ஸ் 

Toshihide Ibaraki
ெபாறிய�யல் இளங்கைல, கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;
ெபாறிய�யல் டாக்டர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம் (�தன்ைமப் பாடம் மின்ன� ெபாறிய�யல்);
ேபராசி�யர் எம�டஸ், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் இன்ஃபார்ேமட்�க்ஸ் பட்டதா� பள்ள�ய�ன் �ன்னாள் �ன்;
�ன்னாள் ேபராசி�யர், க்வான்ெசய� க�ய�ன் பல்கைலக்கழகம்;
�ன்னாள் ேபராசி�யர், ெகௗரவ ேபராசி�யர், இல்லினாய்ஸ் மற்�ம் இதர பல்கைலக்கழகம்.
ஃெபல்ேலா ஆஃப் ஏ.சி.எம்., ஜப்பான் தகவல் நைட�ைறச் சங்கம்;
மற்�ம் ஜப்பான் ெதாழில் மற்�ம் பயன்பாட்� கண�த சங்கம்.

பாடங்கள்: சிஸ்டம்ஸ் திய�ய�ல் ேமம்பட்ட தைலப்�கள், மாஸ்டர் திட்டம்

தைலவ�டமி�ந்தான ெசய்தி

KCG ேபட்ஜ்

ேக.சி.ஜி.ஐ ��ப் என்ப� உலகளாவ�ய கல்வ� நி�வனங்கள�ன் ேபரைவ. ரா�ேஹா� ேகம்பஸ், கேமாகாவா ேகம்பஸ் மற்�ம் 
கிேயாட்ேடா எக்கிேம ேகம்பஸ், கிேயாட்ேடா ஆட்ேடாெமாைபல் காேலஜ்; கிேயாட்ேடா ஜப்பான�ய லாங்�ேவஜ் �ெரய்ன�ங் 
ெசன்டர் மற்�ம் ேக.சி.ஜி ேக�யர் உட்பட, இதில் கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேவட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேம�க்ஸ் 
(ேக.சி.ஜி.ஐ); கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் கா�ய�ன் (ேக.சி.ஜி) அடங்�ம். 
ேக.சி.ஜி ��ப்ப�ன் சிறப்பைடயாளம், “kcg.edu,” சிறப்பைடயாளம் 1995-இல் வாங்கிய இைணய ெடாைமன் ெபய�லி�ந்� 
(www.kcg.edu) ெபறப்பட்ட�. இ� 2003-இல் ேக.சி.ஜ ��ப்ப�ன் தைலைம நிர்வாக அதிகா�, வட்டா� ெஹசகாவா அவர்கள் �லம் 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட�.
“ேக.சி.ஜி” என்ற ெடாைமன் ெபயர் ஜப்பான�ல் �தல் கண�ன� கல்வ� நி�வனத்தின் ெபயர்,  “கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் கா�ய�ன் 
என்பைதக் �றிக்கிற�, “.edu” என்ப� ஒ� ெபா�வான உயர்மட்ட ெடாைமன்  (gTLD: உயர்மட்ட இைணய ெடாைமன்கள�ல் 
ஒன்றா�ம்), இ� அெம�க்க அங்கீகாரமள�க்�ம் அைமப்�களால் அங்கீக�க்கப்பட்ட உயர் கல்வ� நி�வனங்கள் மட்�ேம 
பயன்ப�த்த அ�மதிக்கப்ப�கிற�. ஆ� அெம�க்க உயர் கல்வ� நி�வனங்கள் - ெகாலம்ப�யா பல்கைலக்கழகம், கார்னகி 
ெமலன் பல்கைலக்கழகம், பர்� பல்கைலக்கழகம், ைரஸ் பல்கைலக்கழகம் கலிேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகம், ெபர்க்லி மற்�ம் 
கலிேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகம், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஆகியைவ – gTLD ெபற்ற ேபா�, ஏப்ரல் 1985-இல் “.edu”-இன் கீழ் கல்வ� 
நி�வனங்கள�ன் �தல் பதி� நைடெபற்ற�. மாச�ெசட்ஸ் ெதாழில்�ட்ப நி�வனம் (எம்.ஐ.�), ஹார்வர்ட் பல்கைலக்கழகம் 
மற்�ம் ஸ்டான்ேபார்ட் பல்கைலக்கழகம் உட்பட, மற்ற �கழ்ெபற்ற அெம�க்க பல்கைலக்கழகங்கள் அதன்ப�ற�  வ�ைரவ�ல் 
ப�ன்ெதாடர்ந்தன. 
1989-இல் ேக.சி.ஜி ��ப் அெம�க்காவ�ல் எம்.ஐ.� மற்�ம் ப�ற பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் ஆராய்ச்சி ைமயங்க�டன் 
ெவள�நாட்� பய�ற்சி மற்�ம் மாணவர் ப�மாற்றத்திற்கான ைமயமாக, பாஸ்டன் வளாகத்ைத நி�வ�ய�. இந்த �யற்சிகள�ன் 
வ�ைளவாக, ேக.சி.ஜி ��ப் நம்பகமான கண�ன� பள்ள�யாக மற்�ம் “.edu” என்ற ெபய�க்� ஏற்ற உயர் கல்வ� நி�வனமாக 
அெம�க்க கண�ன� உ�வாக்�பவர்களா�ம் இைணய �கத்தின் �ன்ேனா�களா�ம் அங்கீக�க்கப்பட்ட�. ஜப்பான�ல் இந்த 
gTLD வழங்கப்பட்ட �தல் கல்வ� நி�வனம் இந்தக் ��ப் தான். ப�ன்னர், gTLD ".edu" அெம�க்காவ��ள்ள கல்வ� 
நி�வனங்கள�ன் பயன்பாட்�ற்காக ப�ரத்திேயகமாக ஒ�க்கப்பட்ட�. இன்� வைர ேக.சி.ஜி ��ப் ஜப்பான�ல் ".edu" ெபயைரக் 
ெகாண்ட ஒேர கல்வ� நி�வனமாக உள்ள�. 
ேக.சி.ஜி ��ப் ெடாைமன் “kdg.edu” ைவத்தி�ப்ப� ேக.சி.ஜி மற்�ம் ேக.சி.ஜி.ஐ அெம�க்காவ��ம் ஜப்பான��ம் உயர் கல்வ� 
நி�வனங்களாக அங்கீக�க்கப்பட்�ள்ளன என்பைத உ�திப்ப�த்�கின்றன. எங்கள் “.edu” ெடாைமன் இன்� எங்கள் 
�ன்�யற்சிய�ன் அைடயாளமாக நிற்கிற�. “kcg.edu” என்ற சிறப்பைடயாளம் ேமம்பட்ட தகவல் ச�கத்தில் �ன்ேனா�யான 
ெமயக்க�த்திற்� ெதாடர்ந்� மதிப்பள�க்�ம் கல்வ� நி�வனமாக ேக.சி.ஜி ��ப்ப�ன் வ�வான ெமய்க்க�த்ைத ைகப்பற்�கிற� 
மற்�ம் காலத்தின் திைசைய வ�வைமக்கக்��ய எங்கள் பய�ற்சி பண�யாளர்கள�ன் கல்வ� லட்சியத்ைதக் �றிக்கிற�.

KCG ந�லம்
(கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ன் நி�வனம் (KCG) மற்�ம் KCG ��மப் பாடசாைல நிறம்)

ஏெனன்றால் KCG நி�வன ஸ்தாபனத்தில் இ�க்கிற அதன் அசல் 
உ�ப்ப�னர்கள் அைனவ�ம் பட்டதா�க�ம், கிேயாட்ேடா 
பல்கைலக்கழகத்தின் பட்டதா� மாணவர்க�மாவர், KCG மற்�ம் 
KCG ��மத்தின் நிறத்ைத, கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் 
நிறமான அடர் ந�லத்தின் அ�ப்பைடய�ேலேய ேதர்ெத�த்�ள்ளார்கள். 
இந்நிறத்ைத 1970 ஆம் ஆண்�லி�ந்ேத உபேயாகிக்க 
ஆரம்ப�த்தி�க்கிறார்கள், நாங்கள் 1998 ஆம் ஆண்�ல் அதன் 35 ஆம் 
ஆண்� வ�ழாவ�ல், இந்நிறத்ைத "KCG ந�லம்" என்ேற �றிப்ப�ட்ேடாம்.

KCG சிவப்� 
(கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்�க்ஸ் (KCGI))

பாடசாைல நிர்வாகத்திற்� அப்பால், KCG ��மத்ைத நி�வ�ய ஹிஜிேயா 
ஹேஸகவா அவர்கள், இளைமயாக இ�ந்த ேபா� கிைடக்காமல் ேபான 
கல்வ�க்�ச் சவால் வ��க்�ம் வண்ணமாக தன� ப�ந்ைதய நாட்கள�ல் ஹார்வர்� 
பல்கைலக்கழகத்தில் ம�ப��ம் கல்வ� பய�ன்றார். அவர் பாஸ்டன�ல் ஒ� 
அப்பார்ட்ெமண்ைட வாடைகக்� எ�த்�, இளம் மாணவர்கேளா� இலக்கியம் 
மற்�ம் தத்�வ வ�ப்�கள�ல் கலந்� ெகாண்டார். நி�வனர் கல்வ�கற்ற ஹார்வர்� 
பல்கைலக்கழகத்தின் பாடசாைல நிறமான அடர் ெசந்நிறத்தின் அ�ப்பைடய�ல், 
KCGI-ய�ன் பாடசாைல நிறத்ைத, KCG ந�லத்திற்� எதிராக இ�க்�ம் வைகய�ல் KCG 
சிவப்� என ஆக்கினார். இ�, வய� அல்ல� பாலினத்ைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், 
சவால் வ��க்க�ம், ெதாழில்�ைன�ம் திறத்ேதா� �திய கா�யத்ைத கற்�க் 
ெகாள்ள�மான மனப்பாங்ைக ெவள�க்காட்�கிற�.

KCG பச்ைச
(கிேயாட்ேடா ஜப்பான �ஸ் ேலங்�ேவஜ் �ெரய்ன�ங் ெசண்டர் (KJLTC) பாடசாைல நிறம்)

சர்வேதச மாணவர்கைளப் ெபா�த்த வைரய�ல், இந்த ைமயம் தான் KCG 
��மத்தின் �தல் �ைழ� வாய�லா�ம். இம்ைமயம், ந�தித்�ைற அைமச்சர் 
அறிவ�த்த ஜப்பான�ய ெமாழிக் கல்வ� ைமய�ம், கல்வ�, கலாச்சாரம், 
வ�ைளயாட்�க்கள், அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்�ைற அைமச்சர் 
நியமித்த ஆரம்பகட்ட கல்வ�ச் �ழ�ம் ஆ�ம். ஏ� கண்டங்கைளக் ெகாண்ட 
ப�ைமப் �வ�ய�ன் படத்திலி�ந்�, KCG ந�லம் மற்�ம் KCG சிவப்ப�ற்� எதிராக 
இ�க்�ம் வைகய�ல், பாடசாைல நிறமாக பச்ைச நிறத்ைதத் ேதர்ந்ெத�த்ேதாம்.

KCG ஆரஞ்�
(கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ன் ஆட்ேடாெமாைபல் ஸ்�ல் (KCGM) பாடசாைல நிறம்)

கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ன் ஆட்ேடாெமாைமப் ஸ்�ல், அ�த்த 
தைல�ைற ஆேடாட்ேடாேமாட்�வ் ெதாழில்�ட்பத்திற்�ப் ெபா�ந்�கிற IT 
மற்�ம் ெநட்ெவார்க்கிங்கில் உள்ள அதிநவ �ன �க்திகள் மற்�ம் அறிைவக் 
ெகாண்�, ஆட்ேடாேமாட்�வ் ெமஷின்கைளப் ப�ைணக்கிற�. KCGM-ஐப் ெபா�த்த 
வைரய�ல், 2013 ஆம் ஆண்�ல் ேசர்கிற KCG ��மத்தின் �திய உ�ப்ப�னராக, 
KCG ��மத்திற்�க் ெகாண்�வந்�ள்ள அதன் �திய வ�ைவ ெவள�ப்ப�த்�ம் 
வ�தமாக அதன் பாடசாைல நிறத்ைத நாங்கள் ஆரஞ்சாக நியமித்ேதாம்.
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ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து 19 ஆம் 
நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட ெதாழில் துைற புரட்சி, 
நீராவி இயந்திரமாக அறியப்பட்ட ஒரு புதிய வைக 
ஆற்றல் உருவாக்கத்திற்கு நன்றி, ெதாடங்கியது. 20 
ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், மனித உற்பத்தித் 

திறன் ேதைவயான அளைவ விட தாண்டியது, இந்த 
ெசயல்திறன் மின்சாரத்ைதயும் ெபட்ேராலியத்ைதயும் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிகரித்தது. இதன் விைளவு, 
அளவிலிருந்து தரத்திற்கு மாற்றத்ைத குறிப்பிட்டு, ெபரிய 
உற்பத்தி முைறகைள முரண்பாடாகவும், ெபரிய அளவிலான 
வயது, சிறிய அளவு உற்பத்திக்கு மாற்றுவதற்கும் வழிவகுத்தது. 
இந்த அதிரடி மாற்றங்களின் மத்தியில், உலகின் ெதாழில் துைற 
அைமப்பு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு, ஒரு 
புதிய சமூக ஒழுங்கிற்கு வழிவகுத்தது.
தகவல் உலகிலும் இேத நிகழ்வு நடக்கிறது. அதன் ேவகம், 
எனினும், மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. முதல் கணினிகளின் 
உற்பத்தி ெதாடங்கி 70 ஆண்டுகள் கழிந்த ேபாதிலும், 
அவற்றின் ெசயல்திறன் ேவகம் மற்றும் நிைனவக திறன் 
நிைனத்துப் பார்க்க முடியாத அளவு, ேவகமாக முன்ேனற்றம் 
அைடந்துள்ளது. உண்ைமயான வானிைல நிகழ்வுகைள விட 
ேவகமாக வளிமண்டல மாற்றங்கைள விவரிக்கும் பகுதி 
ேவறுபாடு சமன்பாடுகைள தீர்க்க கணினிகள் திறன் 
சாத்தியமான எண் வானிைல கணிப்ைப சாத்தியமாக்குவதில் 
தீர்க்கமான காரணியாகும். குரல் பகுப்பாய்வு மற்றும் 
அறிந்துணர்தல் மனித உைரயின் ேவகத்ைத சமாளிக்க 
ேவகமாக ேபாதுமானதாகி விட்டது. நிைனவக திறன் 
தைடகைள கிட்டத்தட்ட இல்லாததாகிவிட்டது மற்றும் 
டிஜிட்டல் தரவில் முழு உலகில் உள்ள ஒவ்ெவாரு 
புத்தகத்ைதயும் ேசமிப்பது இப்ேபாது சாத்தியம். மனிதர்களின் 
கண்கள் மற்றும் காதுகளின் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதிலும் 
கிரஹிக்கப்படும் ஒவ்ெவாரு தரைவயும் கணினிகளுக்கு பதிவு 
ெசய்யக்கூடிய திறன் உள்ளது. இந்த தகவல் சக்தி அதிகரிப்பு 
நமது வாழ்க்ைக மற்றும் கலாச்சாரம் தரத்ைத மாற்ற 
ேபாதுமான அளவு அைடந்தது என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல.
உண்ைமயில், 21 ஆம் நூற்றாண்டில் நுைழந்ததில் இருந்து நாம் 
அதிகரிக்கும் வைகயில் ஒரு பண்பு ரீதியான மாற்றத்தின் 
அறிகுறிகைளக் காண்கிேறாம். வசதியான அம்சங்கள் மற்றும் 
குைறந்த அளைவச் ெசயல்படுத்துவதன் மூலம், ெசல்ேபான்கள் 
மற்றும் ஸ்மார்ட் ஃேபான்கள் மக்களுைடய பாக்ெகட்டுகளில் 
இடம் பிடித்துள்ளன, குறிப்பாக இைளஞர்களின் வாழ்க்ைக 
முைறைய மாற்றியைமத்துள்ளன. இண்டர்ெநட் மூலம் 
சிக்னல்கள் இப்ேபாது உடனடியாக எழுத்துக்கள் மட்டுமல்ல, 
ஃைபபர் ஆப்டிக் ேகபிள் வழியாக படங்கள் மற்றும் வீடிேயா 
தரைவயும் பரிமாறிக் ெகாள்ள முடியும். தகவல் மற்றும் 
ெதாடர்பாடல் ெதாழில்நுட்பம் (ICT) உள்கட்டைமப்பாக நிதி 
மற்றும் வியாபாரத்ைத பூேகாள மயமாக்குவதுடன், 
உலெகங்கிலும் உள்ள மக்கைள ேநரடியாக ெதாடர்பு 
ெகாள்வதன் மூலம் நாடுகளும் சமூகங்களின் இயல்புகளிலும் 
ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆதிக்கத்ைத ெசலுத்துகிறது. 
ெசால்லப்ேபானால், இந்த மாற்றங்கள் அைனத்துேம 
ேநர்மைறயான திைசயில் இல்ைல. கூடுதலாக, கணினி குற்றம் 
ேபான்ற எதிர்மைற அம்சங்கைள புறக்கணிக்க முடியாது. அந்த 

வைகயில், நாம் உண்ைமயிேலேய இந்த மாற்றத்தின் நடுேவ 
இருக்கிேறாம், மனிதகுலத்தின் வருங்காலத்தில் நாம் ஒரு 
திருப்பு முைனைய ேநாக்கி வருகிேறாம் என்று ெசால்ல 
முடியும்.
கிேயாட்ேடா கம்ப்யூட்டர் கயூன் (ேகசிஜி), கிேயாட்ேடா 
காேலஜ் ஆஃப் கிராஜூேயட் ஸ்டடிஸ் ஃபார் 
இன்ஃபர்ேமட்டிக்ஸ் (ேகசிஜிஐ) இன் தாய் நிறுவனம் 1963 ஆம் 
ஆண்டில் கணினிகள் துவக்க நிைலயில் இருக்கும் ேபாேத 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஜப்பானின் முதல் கணினி கல்வி 
நிறுவனமாக கணினிகள் வளர்ச்சியுடன் ேகசிஜி வளர்ந்ததுடன், 
உலகிற்கு பல உறுதியளிக்கும் பட்டதாரிகைள ெகாடுத்துள்ளது. 
இந்த முடிவுகளின் மரபு மற்றும் வரலாற்றின் வழிைய 
பின்பற்றி, கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜூேயட் ஸ்டடிஸ் 
ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்டிக்ஸ் ஜப்பானின் முதல் ெதாழில்முைற 
பட்டதாரி பள்ளியாக கருதப்பட்டது, நவம்பர் 2003 இல் அதன் 
நிறுவைல அறிவித்து 2004 ஏப்ரல் மாதம் அதன் முதல் 
மாணவர்கைள வரேவற்றது. இந்த திருப்பு முைனயில், 
உண்ைமயிேலேய எங்கள் பயணம் ெதாடங்கிவிட்டது என்று 
கூறலாம். ேகசிஜி, தகவல் மற்றும் ெதாடர்பாடல் 
ெதாழினுட்பம் பற்றிய ேமலும் ஆய்வுக்கு தன்ைனத் தாேன 
அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டிருக்கும் அேத ேவைளயில், 
சமுதாயத்தில் இதன் பாதிப்ைப முழுைமயாக புரிந்துெகாண்டு 
சரியான திைசயில் வழிகாட்டும் மனித வளங்கைள வளர்க்க 
முைனகிறது. உங்களுக்கு திட மனமிருந்தால் வயது, 
தனிப்பட்ட வரலாறு, ேதசியவாதத்ைத ெபாருட்படுத்தாமல் 
அல்லது நீங்கள் மனித ேநயம் அல்லது விஞ்ஞானங்களிலிருந்து 
வருகிறீர்கேளா இல்ைலேயா உங்களுக்காக கதவுகள் 
திறக்கப்படும். இளங்கைல பட்டங்கைள முடித்தவர்கள் 
மட்டுமல்லாமல், நிஜ உலகில் ஏற்கனேவ ெவற்றிகரமாக 
இருக்கும், தங்கள் ேவைலயில் முன்ேனற்றமைடயத் துடிக்கும் 
ெபரியவர்கள் மற்றும் ஜப்பானில் படிக்க 
ஆர்வமுள்ளவர்கைளயும் இரு கரங்கைளயும் விரித்து 
வரேவற்கிேறாம்.
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நாங்கள் ஆங்கில �ைறய�ல் வ�ப்�கள�ன் ஒ� ��ைமயான பட்�யலின்
�லம் உலகளாவ�ய வ �ரர்களாக மாற மாணவர்க�க்� பய�ற்சியள�க்கிேறாம்.

Professor Hasegawa (H): Hi, how are you?
Premathilaka Shashikala Nimanthi (S): I’m very �ne, 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 dif�cult 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 �elds. 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 quali�cation?
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 �nd a job?
S : Yes, I would prefer to �nd 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

ேக.சி.ஜி.ஐ பல வகுப்புகைள ஆங்கில முைறயில் வழங்கி, மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் மட்டுேம படிப்பதன் மூலம் அவர்களின் 
பாடக்ேகாப்புகைள முடிக்கவும் முதுகைல பட்டங்கைளப் ெபறவும் உதவுகிறது. இந்தப் பாடக்ேகாப்புகளில் பல ெவளிநாட்டிலிருந்து மிகவும் 
புகழ்ெபற்ற ேபராசிரியர்களால் கற்பிக்கப்படுகின்றன. 17-க்கும் ேமற்பட்ட நாடுகள் மற்றும் பகுதிகைளச் ேசர்ந்த மாணவர்கள், இளங்கைல 
மற்றும் பட்டதாரி மாணவர்கள் உட்பட, ேக.சி.ஜி.ஐ-ல் படிக்கிறார்கள். பலர் ஆங்கிலத்தில் கற்பிக்கப்படும் பாடக்ேகாப்புகைளத் 
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்கள். ஜப்பானிய மாணவர்களும் ேதைவயான ஆங்கில ேதர்ச்சி நிைலகைளப் பூர்த்தி ெசய்தால், ஆங்கில முைறயில் 
படிக்கலாம். இந்தப் பரந்த ேநாக்குைடய சூழலின் நலன்களின் உதவியுடன், இந்த மாணவர்கள் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் படிக்கும் ேபாது 
அவர்களின் ஆங்கிலத்ைத ேமம்படுத்துவேதாடு மட்டுமல்லாமல் சர்வேதச மனநிைலையயும் ெபறுகிறார்கள்.

ேகசிஜிஐ-இன் அம்சங்கள்

சமூகத்தில் உதவும் நைடமுைற 
திறன்கைள சிறப்பாக கற்றல்.
■ தகவல் ெதாழில்�ட்பத்தி�ள்ள ேமம்பா�கள் 
மற்�ம் ெதாழில்�ைறய�ன் ேதைவக�க்� ஏற்ப 
பாடத்திட்ட வ�வைமப்�
ேகசிஜிஐ இல், பாடத்திட்டங்கள், பாடநூல் வடிவைமப்புகள் 
மற்றும் அறிவுறுத்தல் வடிவைமப்புகள் ஆகியைவ ெதாழில் 
துைறயின் ேதைவகைள கல்விக்கு ஏற்ப விளம்பரப் படுத்த 
பள்ளிக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும் உள்ள 
நிபுணர்களிடமிருந்து ஆேலாசைனயுடன் உருவாக்கப் 
படுகின்றன. கூடுதலாக, உலகத்தரமான, தற்ேபாைதய தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப பாடத்திட்டங்கள் இறக்குமதி 
ெசய்யப்படுகின்றன, ேமலும் அெமரிக்காவின் ேராச்ெசஸ்டர் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ெடக்னாலஜியின் இைணப்பின் 
அடிப்பைடயில் இது உருவாக்கப் பட்டிருக்கிறது.

■ �ற்றி�ம் பய�ற்சி அ�ப்பைடய�லான பாடத்திட்ட 
அைமப்�
ஐடி (ஐ.சி.டி) மற்றும் ேமலாண்ைம திறன் ஆகிய இரண்ைடயும் 
ெகாண்டிருக்கும் மனித வளங்கைள வளர்ப்பதற்கு, ேகசிஜிஐ., 
ஐ.டி துைறயில் மட்டுமல்ல, ேமலாண்ைம மற்றும் 
ெபாருளாதாரம் ேபான்ற வியாபார சம்பந்தமான பாடங்கைளக் 
ெகாண்ட பல வகுப்புகைள எடுத்துக் ெகாள்ளும் 
மாணவர்களின் இயலுைமையக் கருதுகிறது. தங்கள் இறுதி 
ஆண்டில், ேகசிஜிஐ திட்டத்தில் மாணவர்கள் ஒரு மாஸ்டர் 
ஆய்வின் இடத்தில் ஒரு ெசயல் திட்டத்ைத திட்டமிட்டு 
நைடமுைறப்படுத்தி, தங்கள் ெதாழில் வாழ்க்ைகையத் 
ெதாடங்குவதற்கு ேதைவயான உயர் மட்ட திறன்கைளப் 
ெபறுவார்கள்.

■ இ-கற்றல் மற்�ம் ேநர� வ�ப்�கள் ஆகியவற்றின் 
�லம் திறைமயான கல்வ� �ைறகைள 
ஏற்�க்ெகாள்ளல்
அெமரிக்காவின் ெகாலம்பியா பல்கைலக்கழக 
ேபராசிரியர்களின் ஆதரவுடன், ேகசிஜிஐ, உலகத்தரம் வாய்ந்த, 
உயர் நிைல IT கல்விைய அறிந்துணர்வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்டுள்ளது. வகுப்புகள் கற்பிக்கப்படும் விதத்தில் கூட 
ெநகிழ்வுத் தன்ைமைய வலியுறுத்தி, பாடெநறி 
நைடமுைறக்ேகற்ப, மாறுபட்ட கலைவயில் இருக்கும். இதில் 
வழக்கு ஆய்வுகள், களப்பணி, குழு ேவைல மற்றும் 
விவாதங்கள் ஆகியைவயும் அடங்கும். கூடுதலாக, ேகசிஜிஐ 
ஆனது ஒரு முழு-புலமுடனான இ கற்றல் ஸ்டூடிேயாைவ 
நிறுவியுள்ளது மற்றும் இ- கற்றல் மற்றும் ேநரடி வகுப்புகள் 
ஆகியவற்றின் மூலம் பயனுள்ள கல்விகைள 
ெசயல்படுத்துகிறது.

ஐடி (ICT) மற்றும் 
நிர்வாகத்திைன நல்ல 
சமநிைலயில் படிக்கவும்.
■ தகவல் ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் ேமலாண்ைம 
ேபான்ற �ைறகள�ல் ெசயல்படக்��ய வல்�நர்கைள 
உ�வாக்�தல்
இைணய ெதாழில்நுட்பம் முக்கியமாக ெகாண்ட, 
(ேமலாண்ைம யுக்தி உருவாக்கம் ேபான்ற) ஐடி (ஐ.சி.டி.) 
இரண்டு திறன்கைளயும் ெகாண்ட திறைமயான நபர்கள், 
நவீன வியாபார சூழலில் ேதைவப்படுகிறார்கள். தகவல் 
மற்றும் ேமலாண்ைம ேபான்ற சிறப்புத் துைறைய அறிந்த 
நிபுணர்கைள ேகசிஜிஐ பயிற்றுவிக்கிறது. பாடத்திட்டங்கள் 
ஒழுங்கைமக்கப்படுகின்றன, இதனால் மாணவர்கள் தங்கள் 
தனிப்பட்ட பின்னணியில் ெபாருந்தக்கூடிய தகவல்கள் 
மற்றும் ேமலாண்ைம பாடதிட்டங்கைள நன்கு புரிந்து 
ெகாள்ள முடியும்.

■ ெப�நிறவனம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்ப 
ெசயல்திட்ட வளர்ச்சிய�ல் நைட�ைற அ�பவ�ள்ள 
எண்ணற்ற பய�ற்�நர்கைள நியமிப்ப�
நிபுணர்கைள வளர்ப்பதற்கு, ேகசிஜிஐ முக்கிய நிறுவனங்களில் 
சிஇஓ-க்களாக அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களான 
பல நைடமுைற அனுபவமுள்ள ஆசிரியர்கைள நியமிக்கிறது. 
எங்கள் ஆசிரிய ஊழியர்கள் மாணவர்களின் நைடமுைற 

திறன்கைள அவர்களின் உண்ைமயான அனுபவத்தின் 
அடிப்பைடயில் படிப்படியாக வளர்க்கின்றனர். நைடமுைற 
பயன்பாடு ெதாடர்பான ேநரடியாக இைணக்கப்பட்ட 
சமீபத்திய ேகாட்பாடுகள் மற்றும் ெதாழில்நுட்பங்கைளப் 
பற்றிய புரிதைல அதிகரிக்கும் அேத ேவைளயில், மாணவர்கள் 
விரிவான ெதாழில்முைற திறன்கைளப் ெபறுகின்றனர்.

ெதாழில்துைற பாைதகைள 
மாற்றி ஐடி துைறயில் வளம் 
ெபறுங்கள்.
■ மா�டவ�யலில் இ�ந்தா�ம், அறிவ�யலில் 
இ�ந்தா�ம் பரவலான �ைறகள�லி�ந்�ம் 
மாணவர்கள் ேசரலாம்.
ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் ேநாக்கங்களில் ஒன்று பரந்த அளவிலான 
பின்னணியுடன் ேமம்பட்ட தகவல் ெதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்கைள உருவாக்குதல். அவர்கள் இதில் பட்டதாரியாக 
இருக்க ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் துைறகள் 
அல்லது சிறப்பு பகுதிகைள மட்டுப்படுத்தாமல், 
அறிவியலுடன் மானுடவியலில் உள்ள எண்ணற்ற 
துைறகளிலிருந்தும் நாங்கள் பல்ேவறு வைகயான 
நுைழவுதாரர்கைளச் ேசர்க்கிேறாம். ேக.சி.ஜி.ஐ மாணவர்களின் 
தற்ேபாைதய அறிவு, திறன்கள் மற்றும் ேதைவகளுக்கு ஏற்ப, 
ேதர்ந்ெதடுப்புக்குரிய பாடக்ேகாப்புகைள வழங்கி, பல்ேவறு 
பின்னணியில் உள்ள மாணவர்கைள ஆதரிக்கிறது. 
பணிப்புரியும் ேபாேத ெதாடர்ந்து படிக்க ேவைல ெசய்யும் 
ெபரியவர்களுக்கு உதவ, ேக.சி.ஜி.ஐ பல்ேவறு வைகயான 
கற்றல் விருப்பத்ேதர்வுகளுடன் ஆதரவளிக்கிறது.  
ஜப்பானிலுள்ள பட்டதாரி பள்ளிகளால் பாரம்பரியமாக 
வழங்கப்படாத, வாழ்க்ைகத்ெதாழில் பாைதகைள 
மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகைள நாங்கள் ெபருைமயுடன் 
உருவாக்குகிேறாம்.

■ ேகசிஜிஐ-க்� ந�ங்கள் எ�த்� வ�ம் அறி�க்�த் தக்க 
வ�ப்�கைள எ�க்க�ம்
கணினி பற்றி கிட்டத்தட்ட எதுவும் அறியாத மானுடவியல் 
பட்டதாரிகளிலிருந்து தகவல் ெதாழில்நுட்பத் துைறயில் SE-களாக 
பணிப்புரியும் ெபரியவர்கள் வைர, ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் தகவல் 
ெதாழில்நுட்ப படிப்பில் மாணவர்கள் திறன் மட்டங்களில் 
ேவறுபடுகிறார்கள். எதிர்கால குறிக்ேகாள்களில் அவர்களின் 
தற்ேபாைதய திறைமகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
ஒவ்ெவாரு தனி மாணவருக்குமான சிறந்த படிப்ைப ேகசிஜிஐ 
வழங்குகிறது. இது துைறயில் ஒரு முன் பின்னணி இல்லாத 
மாணவர்கள் கூட வசதியாக தங்கள் இலக்குகைள நிைலகளில் 
அைடவைத இது சாத்தியமாக்குகிறது. ஏற்கனேவ துைறயில் 
அடிப்பைட அறிவு ெகாண்டிருக்கும் மாணவர்கள் பிரத்ேயக 
பாடங்கள் மூலம் தங்கள் படிப்ைபத் ெதாடங்கலாம், இதன் மூலம் 
திறம்பட வளரவும், தங்கள் திறன்கைள விரிவாக்கவும் முடியும்.

நாங்கள் உலக அரங்கில் 
தீவிரமாக பங்கு வகிப்பைத 
ேநாக்கமாக ெகாண்டுள்ேளாம்.
■ உலெகங்கி�ம் உள்ள ஐ.�. �ைறய�ல் உள்ள 
தைலவர்கள் நடத்�ம் பாடதிட்டங்கள்
ஐடி வணிகம் உலகளாவிய ரீதியிலும் ேதசிய எல்ைலகைளத் 
தாண்டியும் வளர்ந்து வரும் ஒரு துைற ஆகும். வடகிழக்கு 
மற்றும் ஆசியா உட்பட உலெகங்கிலும் இருந்து உயர் ரகப் 
ேபராசிரியர்கைள ேகசிஜிஐ மாணவர்களுக்கு சர்வேதச 
கண்ேணாட்டம் தர அைழக்கிறது. அெமரிக்காவின் 
ேராெசஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ெடக்னாலஜி மற்றும் 
ெகாரியா யுனிவர்சிட்டியில் கிராஜூேவட் ஸ்கூல் ஆஃப் 
இன்ஃபர்ேமஷனல் ெசக்யூரிட்டி உட்பட உலெகங்கிலும் 
பல்கைலக் கழகங்களுடனான அறிவார்ந்த உடன்படிக்ைககள் 
மற்றும் வணிக ஒத்துைழப்புகைள ேகசிஜிஐ முடிக்கிறது. இது 
தகவல் பாதுகாப்புத்துைறயின் சிறந்த நிகழ்ச்சிகளில் 
ஒன்றாகும், ேகசிஜிஐ சர்வேதச உறவுகளின் வளர்ச்சியிலும் 
கவனம் ெசலுத்துகிறது, இதில் கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் 
சர்வேதச மாநாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறது.
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சமுதாயத்தில் ெசழிக்க உங்கள் 
படிப்புகைள வளர்த்துக் 
ெகாள்ளுங்கள்.
■ ��ைமயான தன�ப்பட்ட வழிகாட்�த�டன் உங்கள் 
இலட்சிய ேவைலகைள நிஜமாக்�தல்
ேக.சி.ஜி.ஐ அைனத்து மாணவர்களுக்கும் பட்டம் ெபற்றவுடன் ேவைலகள் 
ேதட உதவுவைத ேநாக்கமாக ெகாண்டுள்ளது. ெபாறுப்பிலுள்ள 
பயிற்றுநர்கள் ெதாழில்துைற மற்றும் பிற சமூகங்களில் மாணவர்களின் 
சார்பாக அவர்களின் அனுபவத்ைதயும் தனிப்பட்ட வைலயைமப்ைபயும் 
பயன்படுத்தி ஆதரவளிக்கிறார்கள். மாணவர்களுடன் ஒருவருக்ெகாருவர் 
கலந்தாேலாசிப்பதன் வழியாக, பயிற்றுநர்கள் மாணவர்களுக்கு அவர்களின் 
கனவான வாழ்க்ைகத்ெதாழிைல கண்டுபிடிக்க உதவுகிறார்கள். கூடுதலாக, 
ேகசிஜிஐ, தங்கள் ெசாந்த நிறுவனத்ைதத் துவங்குவதற்குத் ேதைவயான 
மாணவர்களுக்கு பலவிதமான ஆதரைவ வழங்குகிறது, (ஒரு வணிகத்ைத 
ெதாடங்குவது, நிர்வகிப்பது மற்றும் ெசயல்படுத்துதல் ேபான்றைவ)

■ பட்டதா�கள�ைடேய வண�க வைலயைமப்�கைள 
உ�வாக்�தல்
ஒவ்ெவாரு வருடமும் ேகசிஜிஐ எண்ணிலடங்கா மற்றும் 
பலவிதமான பட்டதாரிகைள தயாரிக்கிறது, ேமலும் ேகசிஜிஐ 
இந்த பட்டதாரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட வணிக 
ெநட்ெவார்க்ைக வளர்ப்பதில் கவனம் ெசலுத்துகிறது. ேகசிஜிஐ 
மாணவர்களின் காலக்கட்டத்தில் குழுவில் பணிபுரியும் பல 
சந்தர்ப்பங்கைள ஏற்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் மாணவர்கள் 
பட்டம் ெபற்ற பின்னர் ஒருவருக்ெகாருவர் மற்றவரின் 
தனித்துவமான திறைமகைள பயன்படுத்திக் ெகாள்வர் மற்றும் 
வணிக வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றில் 
ஒத்துைழப்புடன் பணியாற்றுவர்.



ெசயலூக்கம் உைடய புலன்கள்
ஐடி (ஐ.சி.டி.) இன் அறிமுகம் ஐடி (குறிப்பாக வைல வணிக 
ெதாழில்நுட்பத்தின் பரவலாக) அதிகரித்து வரும் நுட்பத்துடன் 
இணக்கமாக பாரம்பரிய ஐ.டி.யுடன் ஒப்பிடுைகயில், தற்ேபாது 
ெதாழில் உலகம் எதிர்ெகாள்ளும் சவாலாக உள்ளது. குறிப்பாக, 
ஐடி (ஐ.சி.டி.) வணிகத்ைத ேமம்படுத்துவதற்கு மட்டும் 
பயன்படுத்தாமல், உயர் ெதாழில் நுட்ப ேவைலத் திட்டங்கைள 
உருவாக்குவதற்கும் ஒரு இயக்கம் உள்ளது. இது வணிக 
ேமலாண்ைமயின் ேமல் மட்டத்தில் ஐடி-ஐ அறிமுகப்படுத்தப் 

படுவதாகும்; இதில் சம்பந்தப்பட்ட மனித வளங்களுக்கு உயர் 
மட்ட அறிவு மற்றும் திறைம மற்றும் அேத ேநரத்தில் உயர்மட்ட 
ேமலாண்ைம உணர்வு ஆகியைவயும் ேதைவப்படும். 
ேகசிஜிஐ ஆனது ெதாழில்துைறக்கு ேதைவப்படும் உயர் ெதாழில் 
நுட்ப திறைமகைள வளர்ப்பதற்கு வடிவைமக்கப்பட்ட 
பாடத்திட்டங்கைள உருவாக்கியுள்ளது. ேகசிஜிஐ-இன் 
பட்டதாரிகள் ஐடி ெதாடர்பான பின் வரும் ேவைலகளில் 
பணிபுரிய எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

நி�வனங்கள�ல் ஐ� ெசயல்ப�த்�வ� 
அதிக�த்� வ�வதால் மற்�ம் வண�க 
ேமலாண்ைம அ�ப்பைடைய ஐ� அதிகமாக 
ஆத�ப்பதால், நி�வனங்கள் ஐ� உக்திகைள 
தயா�க்�ம் மற்�ம் நி�வன 
ேமலாண்ைமய�ல் பங்� வகிக்�ம் 
சிஐஓ-க்கைளத் ேத�கின்றன. நி�வனத்தின் 
ேமலாண்ைம உத்திகள் வ�வைமப்ப�ல் 
பங்ெக�த்�க் ெகாள்�ம் உயர் மட்ட ெதாழில் 
நி�ணர்கள், நிர்வாகத்தின் �ேலாபாயங்கைள 
அறிந்�ணர உத�ம் �ற்�ச்�ழல்கைள 
உ�வாக்�வதன் ேநாக்கத்ைத வளர்த்�, 
நி�வனம் ெபற்றி�க்�ம் பல்ேவ� வ�ைச 
ேமலாண்ைம ெசய்�ட்ப அறிைவ 
திறைமயான தகவல் அைமப்பாக 
மாற்�பவர்கள் தான் சி ஐ ஓ க்கள்.

சிஐஓ
(தைலைம தகவல் அ�வலர்)

IT அறி�கத்ைத ஊக்�வ�க்�ம் திட்டங்கள�ன் 
தைலவராக, திட்ட ேமலாள�ன் பங்� �க்கியமான�. 
திட்ட ேமலாண்ைம ேமலாளர்கள், உள் ேமலாண்ைம 
வளங்கைள திறம்பட பயன்ப�த்�வைத க�த்தில் 
ெகாண்�ள்ள உயர் ெதாழில் வல்�நர்கள், 
��ைமயான �ைறய�ல் நிர்வகிக்க மற்�ம் 
ேமம்ப�த்�வதற்கான திறைனக் ெகாண்� மற்�ம் 
சம�பத்திய தகவல் ெதாழில்�ட்பத்ைத ெபா�த்தமான 
�ைறய�ல் அறி�கப்ப�த்�கின்றனர். எனேவ, திட்ட 
ேமலாளர்கள் IT மற்�ம் வண�க ேமலாண்ைம ஆகிய 
இரண்ைட�ம் பற்றி வ��வான அறிைவ ெகாண்��க்க 
ேவண்�ம். ��தலாக, திட்ட ேமலாளர்கள் பல்ேவ� 
நிைலகள�ல் உள்ள பலர் சம்பந்தப்பட்ட ��க்�-�ைற 
திட்டங்கள�ல் பங்ேகற்பதால், உயர் மட்ட ெதாடர்� 
மற்�ம் தைலைம திறன்கள் ேதைவப்ப�கிற�.

ெசயல்திட்ட ேமலாளர்

�த்த எஸ் ஈ-கள் திட்ட ேமலாளர்க�க்� 
உத�வேதா�, தங்கள் ெசாந்த திட்டங்கைள 
நிர்வகிக்�ம் ெபாறியாளர்களாக�ம் 
உள்ளனர். ெதாழில் �ட்பம் மட்�மல்ல, 
ெசல�கள் மற்�ம் பண� ேபான்ற 
ேமலாண்ைம காரண�கள் பற்றி�ம் ஒ� 
ஆழமான ��ந்�ணர்� எஸ் ஈ க்� இ�க்க 
ேவண்�ம். வைலத் ெதாழில்�ட்பக் 
கட்டைமப்பாளர்கள், திட்ட ேமலாளர்கள் 
மற்�ம் �த்த எஸ் ஈ கள�ன் 
அறி��த்தல்கைளப் ப�ன்பற்றி, அைமப்ப�ன் 
உண்ைமயான வளர்ச்சிய�ல் ஈ�ப�வதன் 
�லம், சம�பத்திய ஐ.� திறன்கைளப் 
பயன்ப�த்�கின்றனர்.

�த்த எஸ் ஈ,
வைல அைமப்� கட்டைமப்பாளர்கள்

உள்ளகத்தில் IT திறைம இல்லாத காரணத்தால், 
ஜப்பான�ய நி�வனங்கள�ல் ஐ� அறி�கப்ப�த்�வதில் 
ெவள�நாட்� ஆேலாசகர்கள�ன் ேதைவ வளர்ந்� 
வ�கின்ற�. அைமப்� ஒ�ங்கிைணப்� ஆேலாசகர்கள் 
வா�க்ைகயாளர் நி�வனத்தின் ேமலாண்ைம 
உத்திக�க்� இணங்க வண�க அைமப்� திட்டத்ைதப் 
பற்றி ஆேலாசைனகைள வழங்�வ�டன், இன்ைறய 
க�ைமயான ேபாட்� �ழ்ந்த சர்வேதச வண�கச் 
�ழலில் ெவற்றி ெபற நி�வனங்க�க்கிைடேயயான 
இைணப்�கைள திறம்பட ெசயல்ப�த்�வதற்� 
ேதைவயான திறன்கைளக் ெகாண்��ப்பவர்கள். 
அைமப்� ஒ�ங்கிைணப்� ஆேலாசகர்கள் 
வா�க்ைகயாளர் ேதைவகைள ��ந்� ெகாண்� 
அதற்� த�ந்தவா� பதிலள�க்க ேவண்�ம், அவர்கள் 
வ�வான IT, ேமலாண்ைம மற்�ம் ெதாடர்� 
திறன்கைள ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.

அைமப்� ஒ�ங்கிைணப்�
ஆேலாசகர்

வைல சந்ைதப்ப�த்தல் வல்�நர்கள், 
இ-வண�கத்ைத ெசயல்ப�த்�ம், இ-வண�கத் 
தளங்கைள உ�வாக்�ம் இைணயத் 
திறன்கள் ெகாண்டர்வர்கள், மற்�ம் 
இைணயத்தளம் �லம் ேசைவகள் 
வழங்�வதற்கான உத்திகைளத் தயா�க்�ம் 
திறன் மற்�ம் வா�க்ைகயாள�ன் இைணய 
நடத்ைதைய ��ந்� ெகாள்வதற்கான 
மார்க்ெகட்�ங் �ட்பங்கைள உ�வாக்கக் 
��ய உயர் ெதாழில் வல்�நர்கள். வைல 
சந்ைதப்ப�த்தல் வல்�நர்கள், ெதாழில் 
வ�யாபார ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் 
வ�நிேயாக அைமப்�கள் மற்�ம் இைணய 
பா�காப்� ேபான்ற ெநட்ெவார்க்�கள் பற்றிய 
ேமம்பட்ட அறி� மற்�ம் திறைமகைளப் 
பற்றிய அறிைவப் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம்.

வைல சந்ைதப்ப�த்தல்
வல்�நர்கள்

அைமப்� கட்டைமப்பாளர்கள், 
நி�வனங்கள�ன் IT உத்திகள் சம்பந்தப்பட்ட 
சிக்கல்கைளப் ப�ப்பாய்� ெசய்கின்ற, 
த�ர்�கைள வ�வைமப்பதற்கான 
கட்டைமப்ைப உ�வாக்�தல் மற்�ம் 
சிக்கலான தற்ேபாைதய அைமப்�டன் 
ஒ�ங்கிைணக்�ம் �திய அைமப்� 
கட்டைமப்ைப வ�வைமத்தல் ஆகியவற்ைற 
ெசய்�ம் உயர் நிைல வல்�நர்கள். 
அைமப்� கட்டைமப்பாளர்கள் உண்ைமயான 
அைமப்� வளர்ச்சி�டனான நி�வனங்கள�ன் 
உத்தி வைர�கைள இைணக்�ம் �க்கிய 
பாத்திரத்ைத வகிக்கிறார்கள். அவர்க�க்� IT 
திறைமகள் மட்�மல்லாமல் வண�க, 
நிர்வாகம், மற்�ம் ேமலாண்ைம பற்றிய 
வ��வான அறி�ம் ேவண்�ம்.

அைமப்� கட்டைமப்பாளர்கள்

உள்ளடக்க தயா�ப்� ேமலாளர்கள், 
திைரப்படங்கள், அன�ேமஷன் மற்�ம் 
வ�ைளயாட்� ெமன்ெபா�ள் ேபான்ற ஊடக 
உள்ளடக்கங்கைள தயா�க்�ம் திட்ட 
அண�கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்கின்றனர். 
�தலாவதாக, ஒ� திட்டம் தயா�க்கப்பட்�, 
ப�ன்னர் தயா�ப்� ேபச்� வார்த்ைதகள் 
��வ�ன் ஒத்�ைழப்�டன் நி�வனத்�டன் 
ெதாடங்�கின்றன, ேம�ம் உ�தியான 
வர� ெசல�த் திட்டம் ேபாடப்ப�கிற�. 
ேம�ம், உள்ளடக்க தயா�ப்� ேமலாளர்கள் 
இந்த நிதிைய எவ்வா� ��ந்த தயா�ப்ப�ன் 
�லம் ம�ட்ெட�ப்ப� என்பைதத் திட்டமிட்�, 
இந்த திட்டத்ைத இயக்க ேவண்�ம். இதற்� 
கடந்த திட்ட ெசயல்திறன் மற்�ம் நடப்� 
சந்ைத நிைலைமகள் மற்�ம் உங்கள் 
திட்டத்ைத நிைறேவற்ற ஒ� ��ைவ 
ஒ�ங்கைமக்க தைலைமகைள ஆரா�ம் 
திறன் ேதைவ.

உள்ளடக்க தயா�ப்�
ேமலாளர்கள்

தர� ஆய்வாளர்கள் வண�க நடவ�க்ைககள�ன் 
�லம் ெபறப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்கள் மற்�ம 
தயா�ப்�கள் பற்றிய பரந்த அளவ�லான 
தகவல்கைளச் ேசக�த்� தகவல்கள��ள்ள 
தன்ைமகைள�ம் ேபாக்�கைள�ம் கண்�ப��க்க 
�றநிைலயாக அவற்ைற ஆய்� ெசய்கிறாரகள். 
ப�ன்னர் அவர்கள் ேமலாண்ைம மற்�ம் அைமப்� 
வளர்ச்சிய��ள்ள ப�ரச்சைனக�க்� 
�ன்ெமாழியப்பட்ட த�ர்�கைளப் பட்�யலி�கிறார்கள். 
வ�வசாயம் மற்�ம் ம�த்�வம் ேபான்ற �ைறகள�ல் 
ெப�ய தகவல்கள�ன் பயன்பா� சம�பத்திய 
ஆண்�கள�ல் ேமம்பட்� வ�கிற�, மற்�ம் அ� 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ைறகள�ன் வரம்�ம் ெதாடர்ந்� 
வ��வைடந்� வ�கிற�. தர� ஆய்வாளர் 
�ள்ள�வ�வர ப�ப்பாய்� மற்�ம் தர�ச் ெசயலாக்கம், 
மற்�ம் க��ேகாள்ைள உ�வாக்�தல் மற்�ம் 
ேசாதைன ெசய்வதின் அ�ப்பைடய�ல் தர்க்க�தியான் 
சிந்தைன ேபான்ற தகவல் ெதாழில்�ட்ப 
திறன்க�டன், சந்ைதப்ப�த்�தல் மற்�ம் 
ேமலாண்ைம பற்றி அறிந்தி�க்க ேவண்�ம்.

தர� ஆய்வாளர்

தகவல் ெநட்ெவார்க்�கள் இ-காமர்ஸ் 
மற்�ம் ஒ� ஐஓ� ைய உண்ைமயாக்க 
அவசியமான உள்கட்டைமப்�கள் ஆ�ம். 
என��ம், இந்த ெநட்ெவார்க்�க�க்� 
பா�காப்� அபாயங்கள் ெதாடர்ந்� 
வ��வைடந்� வ�கின்றன. ஒ� தகவல் 
பா�காப்� ஆேலாசகர் 
வா�க்ைகயாளர்க�க்� தகவல் பா�காப்� 
ெகாள்ைககைள உ�வாக்கி தகவல் 
ெசாத்�க்கைளப் பா�காப்பதில் ஆேலாசைன 
வழங்�கிறார். வா�க்ைகயாளர் 
எதிர்ெகாள்�ம் நிைலைமகைளப் ��ந்� 
ெகாள்ள�ம், அதற்கான ச�யான பதிைலத் 
தர�ம், ஒ� தகவல் பா�காப்� 
ஆேலாசக�க்� ேமலாண்ைம மற்�ம் 
தகவல் ெதாடர்� திறைமகள் 
ேதைவப்ப�கின்றன.

தகவல் பா�காப்�
ஆேலாசகர்
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கல்வி எஸ் ஏ பி அைமப்பு
■ எஸ் ஏ ப� இன் ஈ.ஆர்.ப� ேபக்ேகஜ் �லமாக 
உண்ைமய�ேலேய நைட�ைற திறைமைய வளர்ப்ப� 
பாரம்பரிய பல்கைலக் கழகங்களிலும் பட்டதாரி 
பள்ளிகளிலும் ஐ.டி. கல்வியிலும் "வியாபாரத்தில் இது 
எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம்?" என்ற கண்ேணாட்டம் 
இல்ைல. குறிப்பாக, வணிக மற்றும் துைற ஒருங்கிைணப்பு 
ேபான்ற உண்ைமயான வியாபார நடவடிக்ைககளுடன் 
சம்பந்தப்பட்ட நிஜ உலக ஐடி யில் பயன்படுத்தும் வைகயில் 
கல்விையத் ெதாடர இதுவைரயில் எந்த விதமான சூழலும் 
இல்ைல.
ெஜர்மனியின் எஸ்ஏபி ஏஜி-யின் ஈ.ஆர்.பி (நிறுவன மூலாதார 
திட்டமிடல்) ெமன்ெபாருைள ேகசிஜிஐ பயன்படுத்துகிறது, 
உலகின் முன்னணி ஈ.ஆர்.பி ேபக்ேகஜ் விற்பைனயாளர்களில் 
ஒருவராகவும், கல்விக்காகவும், IT துைறயில் உயர்மட்ட 
நைடமுைற மனித வளங்கைள வளர்ப்பதற்காக ஒரு 

உலகத் தரம் வாய்ந்த வர்த்தக அைமப்புகள் உள்ளிட்ட நைடமுைற கல்வி சூழல்

மின்-கற்றல் அைமப்பு
விரிவுைரகைள நிகழ்ேநரத்தில் ஒளிபரப்பி விரிவான ெதாைலநிைல கற்றல் சூழலுடன் 
மாணவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க, ேக.சி.ஜி.ஐ கிேயாட்ேடாவில் உள்ள முக்கிய வளாகத்ைத ெசயற்ைகக்ேகாள் 
வளாகங்கள் மற்றும் பிற இடங்களுடன் இைணக்க அடுத்த தைலமுைறயின் மின்-கற்றல் அைமப்ைப பயன்படுத்துகிறது.

ேகசிஜிஐ சமீபத்திய மின்-கற்றல் முைறையப் பயன்படுத்தி 
க்ேயாட்ேடாவுடன் சப்ேபாரா மற்றும் ேடாக்ேயாைவ 
இைணக்கும் நிகழ் ேநர பாட திட்டங்கைள வழங்குகிறது 
(ஒத்திைசக்கப்பட்ட மின்-கற்றல்). ஆன்ைலனில் எந்த 
ேநரத்திலும், எங்கும் படிக்கவும் மதிப்பாய்வு ெசய்யவும் உதவ 
KING-LMS-இல் இைணக்கப்பட்டுள்ள பாட உள்ளடக்கத்ைதயும் 
நாங்கள் பயன்படுத்துகிேறாம். இந்தப் புதுைமகளுடன், ேக.சி.
ஜி.ஐ ஆன்ைலனில் முழுைமயாக எடுக்கக்கூடிய பல 
படிப்புகைள வழங்குகிறது (ஒத்திைசயாத மின்- கற்றல்).

*KING-LMS (ேகசிஜி- இன்ஃபர்ேமஷன் ெநட்ெவார்க் ேகலக்ஸி-ேலர்னிங் 
ேமேனஜ்ெமன்ட் சிஸ்டம்): ேகசிஜி- இன் தனியுரிைம ஆய்வு 
ேமலாண்ைம மற்றும் ஆதரவு அைமப்பு முைறயானது விரும்பிய 
உள்ளடக்கத்ைத சுதந்திரமாகப் படிப்பைத சாத்தியமாக்குகிறது.

நைடமுைற ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி சூழைல வழங்குகிறது. 
இந்த நிறுவ வள திட்டமிடல் (ஈ.ஆர்.பி) அைமப்பு அதனுைடய 
புற ெமன்ெபாருைள ஏற்றுக்ெகாள்வது உட்பட, சுமார் 437,000 
நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது (மார்ச் 2020 
நிலவரப்படி SAP புள்ளிவிவரங்கள்). முக்கியமான 
நிறுவனங்களில், ஃேபார்ப்ஸ் குேளாபல் 2000 இல் உள்ள 92% 
நிறுவனங்கள் SAP ERP-ஐப் பயன்படுத்துகின்றன. 
வழக்கமாக இந்த முைற வணிக நிர்வாகம் மற்றும் தகவல் 
ேமலாண்ைம கல்வி வழங்குவதற்காக மற்ற கல்வி 
நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. ேகசிஜிஐ-இன் 
சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றான இது, ேகசிஜிஐ, ஜப்பானிய முதல் 
ஐடி ெதாழில்முைற பட்டதாரி பள்ளியான ேகசிஜிஐ, 
ஜப்பானில் இந்த ெமன்ெபாருைள உண்ைமயான ஈ.ஆர்.பி 
ெதாழில்முைற கல்விைய வழங்குவதற்கு பயன்படுகிறது.

■ ேநரமில்லாமல் பண�ப்���ம் ெப�யவர்கள் கற்க 
ஆதரவள�த்தல்
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தங்கள் திறைமகைள 
ேமம்படுத்துவதும், ெதாழில் வாழ்க்ைகயில் மாற்றத்ைதயும் 
ேதடும் பணிபுரியும் ெபரியவர்கள், பட்டதாரி பள்ளிகளில் 
படித்துக்ெகாண்ேட ேவைல ெசய்வது அதிகரித்து வருகிறது. 
ேமம்பட்ட தகவல் ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களாக மாறுவைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு, பணிப்புரியும் ேபாேத படிக்க 
விரும்பும் இந்த ேவைல ெசய்யும் ெபரியவர்களுக்கு ேக.சி.ஜி.ஐ 
ஆதரவு அளிக்கிறது.
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கல்வி இலக்குகள்
எங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பதில் அதனுைடய 
குறிக்ேகாள் மற்றும் ேநாக்கத்ைதப் பூர்த்தி ெசய்ய, நாங்கள் கீேழ 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி எங்கள் வணிக ெதாழில்நுட்ப சிறப்பு 
பாடத்திற்கு எங்கள் கல்வி இலக்குகைள நிர்ணயிக்கிேறாம்.

1) அ�ப்பைட கல்வ�யறிைவப் ெப�தல்
வணிகத்ைத ஊக்குவிக்க அடித்தளமாக ெசயல்படும் சமூக 
மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு திறன்கைளக் கற்க ேவண்டும் என்று 
மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். மாணவர்கள் ஐ.டி/ஐ.சி.
டி-ைய கட்டைமக்கும் ெமன்ெபாருள் மற்றும் வன்ெபாருள் 
வைலயைமப்புகள் ேபான்ற அடிப்பைட ெதாழில்நுட்பங்கைளப் 
புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

2) திட்டமிடல் மற்�ம் வ�வைமக்�ம் 
திறைன ேமம்ப�த்�தல்
மாணவர்கள் திறன்கைள வளர்க்க ேவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: 1) வணிகம் மற்றும் அதனுைடய 
ஆதரவளிக்கும் ஐ.டி/ஐ.சி.டி-இன் தற்ேபாைதய மற்றும் எதிர்கால 
ேபாக்குகைள பரவலாக ஆய்வு ெசய்து பகுப்பாய்வு ெசய்வதற்கு; 
மற்றும் 2) அழுத்தமான ெபருநிறுவன மற்றும் சமூக 
மாற்றங்களுக்கு தர்க்கரீதியான அணுகுமுைறைய திட்டமிட்டு 
முன்ெமாழிவதற்கு. ேமலும், மாணவர்கள் முன்ெமாழியப்பட்ட 
திட்டங்கைளச் ெசயல்படுத்தக்கூடிய பல்ேவறு அைமப்புகள் 
மற்றும் உள்ளடக்கங்கைள வடிவைமக்க திறன்கைள வளர்க்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். 

3) வளர்ச்சி ேமம்பா� மற்�ம் 
நைட�ைறப்ப�த்�ம் திறன்
ெமன்ெபாருள் ெசயலாக்கத்தின் வழியாக திட்டமிடப்பட்டு 
வடிவைமக்கப்பட்ட அைமப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்கைள 
மாணவர்கள் தனிப்பட்ட முைறயில் பயன்படுத்தக்கூடிய திறைன 
வளர்க்க ேவண்டும் அல்லது இறுதி பயனர்களுக்கு அவற்ைற 
வழங்க ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.  
ெசயல்முைறயில், இந்த அைமப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்கைள 
உருவாக்க மற்றும் ெசயல்படுத்த ேதைவயான பல்ேவறு 
கருவிகள் மற்றும் குறியீடு விதிகள் ெதாடர்பான அவர்களின் 
நைடமுைற அறிைவ மாணவர்கள் ஆழமாக வளர்த்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

4) ெதாழில்�ைற வ�ழிப்�ணர்� மற்�ம் 
ெநறி�ைறகைள வளர்ப்ப�
மாணவர்கள் வணிக ெசயல்முைறகளின் ெபாறுப்ைப 
எடுத்துக்ெகாள்ளும் திறைன வளர்க்க ேவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். வணிக ெசயல்முைறகைள ெதாடர்ந்து 
ேமம்படுத்த, அவர்கள் உயர்வான ெதாழில்முைற விழிப்புணர்வு 
மற்றும் ெநறிமுைற கண்ேணாட்டங்கைள வளர்க்க ேவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். இந்த இரண்டு விஷயங்களும் 
ஒன்றிைணந்த நிைலயில், நிறுவனங்கைள நிர்வகிப்பதற்கான 
நைடமுைற தைலைமத்துவ திறன்கைளயும் முைறகைளயும் 
மாணவர்கள்  ெபற ேவண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்.

ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் பள்ளி தத்துவத்தின் இலக்குகளில் ஒன்று 
என்னெவன்றால் உயர் தகுதி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பட்டப்படிப்பு. இந்த 
இலக்ைக அைடய, மாணவர்களால் இயக்கப்படும் திட்டங்கள் 
மற்றும் ெசயல்பாடுகளுடன் மாணவர்களின் மாறுபட்ட கல்வி 
ேநாக்கங்கைளப் பூர்த்தி ெசய்ய வரம்பிலான பாடக்ேகாப்பு 
பதிவு மாதிரிகைள இைணத்து, ேக.சி.ஜி.ஐ ஒருங்கிைணந்த 
பாடத்திட்டத்ைத நிறுவுகிறது. 

■ சிறப்�ைட நியமம் ெப�தல்
உயர் தகுதி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்நுட்ப வல்லுநராக, தகவல் 
ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பற்றிய பரந்த அளவிலான அறிைவ 
உள்ளடக்க ேவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நம்பத்தகாதது. 
மாணவர்கள் நிபுணத்துவம் அைடய உதவ, ேக.சி.ஜி.ஐ பல 
குறிப்பிட்ட துைறகைள அைடயாளம் கண்டு அந்த 
துைறகளுக்கான பாடத்திட்டங்கைள உருவாக்குகிறது. இந்த 
கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய துைறகள் அவர்களின் 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட துைறகள் பற்றி, அதனுைடய 
அடிப்பைடயிலிருந்து பயன்பாட்டு ெதாழில்நுட்பங்கள் 
மற்றும் நைடமுைற திறன்கள் வைர பரந்த ஆழமான அறிைவப் 
ெபற மாணவர்களுக்கு உதவுகின்றன.

■ ச�கத்தின் ேதைவக�க்� பதிலள�த்தல்
நவீன ெதாழில்துைறகளின் வரம்பு முழுவதும், ெசயல்திறைன 
உயர்த்தி, அறிைவ வளர்த்து மற்றப்படி பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு 
காணுவதற்கான பயன்பாட்டு ெதாழில்நுட்பத்தின் ேதைவ 
படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது.  ேக.சி.ஜி.ஐ விடய 
ஆய்வுகள் மூலம் கற்றுக்ெகாண்டு பிரச்சைனகைளக் 
ைகயாளுவதன் மூலம், ஒரு ெதாழில்துைறையத் ேதர்ந்ெதடுத்து 
அந்த துைறயில் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்ைத 
நைடமுைறப்படுத்த மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய 
ெதாழில்துைற பாடக்ேகாப்புகைள ஏற்பாடு ெசய்வதன் மூலம் 
இந்த ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்கிறது.

■ ஆக்கப்�ர்வமான மற்�ம் நைட�ைற திறன்கைள 
நி�ப�த்தல்
மிகவும் உயர் தகுதி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்களால் ஒவ்ெவாரு பாடத்திலும் அவர்களுக்கு 
கிைடக்கும் அறிைவ நைடமுைற பயன்பாடுகளுக்கும் 
உண்ைமயான பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு காணவும் பயன்படுத்த 
முடிய ேவண்டும். அவர்களால் அவர்களின் ெசாந்த முயற்சியில் 
எடுக்கப்பட ேவண்டிய ெதாடர் நடவடிக்ைககைளத் திட்டமிட்டு 
வடிவைமத்து அந்த தீர்வுகளின் நலன்கைள மற்றவங்களுக்கு 
திருப்பிக் ெகாடுக்க முடிய ேவண்டும். மாணவர்கள் அவர்களுக்கு 
ேதைவயான அறிைவப் ெபறுகிறார்கள் என்பைத உறுதிப்படுத்த, 
மாணவர்கள் திட்ட ஆதரவாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், 
ஆராய்ச்சி திட்டங்கள்/சுயாதீனமான ஆய்வுடன் எந்தெவாரு 
பரந்த அளவிலான கருத்துக்களிலும் மாஸ்டர் திட்டம் இருக்கும் 
ஒரு பாடத்திட்டத்ைதப் பின்பற்றுகிறார்கள்.

■ ெதாழில்�ைற ேநாக்� நிைல
மிகவும் உயர் தகுதி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்கள் உண்ைமயான ெதாழில்துைற களங்களில் 
உண்ைமயான பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு கண்டு நைடமுைற 
தீர்வுகைள வழங்கும் திறனுைடய உயர் பயிற்சி ெபற்ற 
வல்லுநர்களாக அவர்களின் ெபாறுப்புகைளப் பூர்த்தி ெசய்ய 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். இதற்கு ேகசிஜிஐ, 
மாணவர்கள் பயிற்சி ெபற விண்ணப்பிக்க ஊக்குவிக்கிறது. 
பயிற்சிகள் மாணவர்களின் திறன்கைள வளர்த்து, அவர்களின் 
சிக்கைலத் தீர்ப்பதற்கான திறன்கைள 
கூர்ைமப்படுத்துவதற்கான அனுபவங்கைள வழங்குகிறது.

டிப்ேளாமா ெகாள்ைககள்
பின்வரும் ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்வர்களுக்கு பள்ளி முதுகைல பட்டம் வழங்குகிறது.
1) ஒ�க்கப்பட்ட காலத்திற்�ள் �ன்ேப த�ர்மான�க்கப்பட்ட பாடக்ேகாப்� பண�கைள ��ைமயாக ��ப்ப� (எ.கா. 4 
ெசமஸ்டர்கள்)
2) பட்டப்ப�ப்�க்கான �ன்ேப த�ர்மான�க்கப்பட்ட கிெர�ட்கைள ��ைமயாக நிைற� ெசய்தல்

மாணவர்கள் பின்வரும் பண்புகளுடன் இருக்க ேவண்டும் என்று பள்ளி விரும்புகிறது:
a. அவர்கள�ன் வாழக்ைகத்ெதாழிலில் பங்கள�ப்பாளர்களாக மா�வதற்� அ�த்தள அறிைவ ெபற்� வ��வாக்க 
ேவண்�ம்.
b. இந்த அறிைவ மாணவர்கள�ன் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட �ைறய�ல் உயர் திறைமயான நி�ணர்களாக மா�வதற்� 
பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.
அவர்களின் வாழக்ைகத்ெதாழிலில் மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர்களாக ஆவதற்கு உயர்வான ெநறிமுைறயுடன் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
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பாடத்திட்டத்தின் ெகாள்ைககள்
எங்கள் குறிக்ேகாள்கள் மற்றும் இலக்குகளுக்கு இணங்க, ஐ.டி / 
ஐ.சி.டி ேமலாண்ைம திறன் இரண்ைடயும் ெகாண்டு அவர்கள் 
ேதர்ந்ெதடுத்த தகவல் ெதாழில்நுட்ப வணிகத் துைறைய 
தீவிரமாக உருவாக்கக்கூடிய மிகவும் சிறப்பான வல்லுநர்களுக்கு 
பயிற்சியளிக்க ஒரு பாடத்திட்டத்ைத நாங்கள் வழங்குகிேறாம்.

1. பாடத்திட்டத்தின் பாடக்ேகாப்�கள் ப�ன்வ�ம் 
ப���களாக வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன:
• கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய துைறகள் – படிப்பின் 
குறிப்பிட்ட பகுதிகள் குறித்து அறிைவ ஆழப்படுத்த 
முைறயாக ெதாகுக்கப்பட்ட பாடக்ேகாப்புகள்.
• ெதாழில்துைற – விடய ஆய்வுகள் மற்றும் திட்ட 
அடிப்பைடயிலான கற்றல் பயன்படுத்தி வணிகம் மற்றும் 
தகவல் ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடன் குறிப்பிட்ட 
ெதாழில்துைறயில் ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் திறன்களின் 
நைடமுைற பயன்பாட்டில் கவனம் ெசலுத்தும் பாடக்ேகாப்புகள் 
• ஆதரவளிக்கும் ேதர்ந்ெதடுப்புக்குரிய பாடக்ேகாப்புகள் – 
ெதாழில்நுட்ப ேபாக்குகள், உயர் அளவிலான கருத்தியல் 
பாடக்ேகாப்புகளுடன் கவனம் ெசலுத்துதல் மற்றும் 
ெதாழில்துைற பகுதிகைளப் பூர்த்தி ெசய்யக்கூடிய ஆதரவளிக்கும் 
திறன் பாடக்ேகாப்புகைள உள்ளடக்கும் பாடக்ேகாப்புகள் 

2. பாடக்ேகாப்� பதி� மாதி�கள் மற்�ம் 
�ைறகைள நி��தல்
அவர்களின் கற்றல் ேநாக்கங்கள் மற்றும் முன்னுரிைமகளுக்கு 
ஏற்ப, மாணவர்கள் அடிப்பைட அடித்தள அறிவிலிருந்து பரந்த 
அளவிலான அறிவுடன் குறிப்பிட்ட தகவல் ெதாழில்நுட்ப 
ெதாடர்புைடய துைறயில் பயன்பாடு மற்றும் நைடமுைற வைர 
பரந்த மற்றும் ஆழமான நிபுணத்துவத்ைத வலியுறுத்தும் ஒரு 
“கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய”, பாடக்ேகாப்புகளின் ெதாகுப்ைப 

ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்கள். கூடுதலாக, ெபஸ்ேபாக் பாடத்திட்டம் 
மாணவர்களின் பல்ேவறு வைகயான ேதைவகள் மற்றும் 
அவர்களின் தனிப்பட்ட ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான 
இலக்குகளுடன் ஒத்திைசந்திருக்கும் பாடக்ேகாப்புகைளத் 
ேதர்ந்ெதடுக்க மாணவர்கைள அனுமதிக்கிறது.
அவர்களின் கற்றைல ெதாழில்முைறயான பயன்பாட்டில் 
விரிவுபடுத்த, பரந்த அளவிலான ெதாழில்துைற துைறகளில் 
ெதாழில்நுட்பத்தின் நைடமுைற பயன்பாட்ைட வலியுறுத்தும்  
ெதாழில்துைற படாக்ேகாப்புகைளயும் பாடத்திட்டம் 
வழங்குகிறது.  மாணவர்கள் அவர்களின் அறிைவ குறிப்பிட்ட 
பிரச்சைனகளுக்கு பயன்படுத்துவேதாடு பல்ேவறு 
ெதாழில்துைறகளில் வடிவைமப்புகைளயும் திட்டங்கைளயும் 
உருவாக்கவும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.  ெதாழில்துைற 
பாடக்ேகாப்புகள் மாணவர்களின் முக்கியமான கவனம் ெசலுத்த 
ேவண்டிய பாடக்ேகாப்புகைளப் பூர்த்தி ெசய்வதற்காக உள்ளன. 

3. மாஸ்டர் திட்டம்
பாடக்ேகாப்பு பணிகளுடன் ேசர்ந்து, எங்கள் பாடத்திட்டம் 
ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒரு மாஸ்டர் திட்டத்ைத 
நிைறவு ெசய்வதன் மூலம் அவர்களின் ெசாந்த ஆர்வத்ைத 
ெதாடர்வதன் மூலம் மாணவர்களின் நைடமுைற மற்றும் 
பயன்பாட்டு திறைன வளர்ப்பதற்காக 
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.

4. மாற்றங்கைள ஏற்�க்ெகாள்தல்
எங்கள் பாடத்திட்டம் ஐ.டி / ஐ.சி.டி துைறயில் விைரவான 
மாற்றங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்கிறது. ஜப்பான் மற்றும் 
ெவளிநாடுகளில் இருக்கும் மிகவும் திறைமயான 
வல்லுநர்களுக்கு ேதைவப்படும் ெதாழில்துைற மற்றும் சமூக 
மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டத்ைத பள்ளி ெதாடர்ந்து 
மதிப்பாய்வு ெசய்து மாற்றியைமக்கிறது.

உயர் தகுதி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்களின் வளர்ச்சிக்கான 
ஒருங்கிைணந்த திட்டங்கள்

ஒ� வழிகாட்டல் மாதி�ய�ன் ேதர்� மற்�ம் திட்டங்கள�ன் 
ஒ�க்கீ� ேபான்றைவ அைனத்� மாணவர்கள் ம��ம் ஒேர 
மாதி�யாக �மத்தப்படவ�ல்ைல. மாறாக, மாணவர்கள் 
தங்கள் நலன்கள் மற்�ம் வ��ப்பங்க�க்� ஏற்ப 
அவர்கள�ன் ப�ப்ப�ன் ஆழத்�டன் ஒ� பரந்த ேதர்� 
வரம்ப�ைன இைணக்க ���ம். ேக.சி.ஜி.ஐ மிக�ம் உயர் 
த�தி வாய்ந்த தகவல் ெதாழில்�ட்ப வல்�ந�க்� 
ேதைவயான ெபா�த்தமான அறி� மற்�ம் �ட்பங்கைள 
அவர்கள் கண்�ப��ப்பைத உ�திப்ப�த்�ம் ேபா� 
அவர்கள�ன் வ��ப்பப்ப� ப�ப்�கைளத் ெதாடர 
மாணவர்கள�ன் �தந்திரத்திக்� மதிப்பள�க்கக்��ய 
பாடத்திட்டத்ைத வ�வைமக்கிற�.

உயர் த�தி
வாய்ந்த தகவல்
ெதாழில்�ட்ப
வல்�நர்கைள
உ�வாக்�தல்

ஸ்ெபஷைலேசஷன்
(நி�ணத்�வம்)

ெப�தல்

ச�தாயத்தின்
ேதைவக�க்�

ம�ெமாழியள�த்தல்

ஆக்கப்�ர்வமான
மற்�ம் நைட�ைற

திறங்கைள
நி�ப�த்தல்

ெதாழில்�ைற
ேநாக்� நிைல



ஐ.� �ற்�லா

ேகசிஜிஐ இத்தாலியில் சர்வேதச ெமாழிகள் மற்றும் ஊடக (ஐயுஎல்எம்) சர்வேதச பல்கைலக்கழகமான 
ெகௗரவமிகு பல்கைலக்கழகத்தில் சுற்றுலா கல்விைய படிக்க வாய்ப்ைப வழங்குகிறது.

ேகசிஜிஐ இத்தாலிய�ல் மிலன் நக��ள்ள ெகௗரவமி� பல்கைலக்கழகமான 
சர்வேதச ெமாழிகள் மற்�ம் ஊடக பல்கைலக்கழகத்�டன் �ட்� ேசர்ந்�ள்ள�. 
ஐ�எல்எம் பட்டதா� திட்டத்தில் இரட்ைட ��நிைல பட்டத்ைத ப�க்க நாங்கள் 
உங்க�க்� வாய்ப்ைப வழங்�கிேறாம்.
ஐ�எல்எம் 1968 இல் மிலன�ல் நி�வப்பட்ட ஒ� தன�யார் பல்கைலக்கழகமா�ம். 
இதில் நான்� பாடப்ப���கள் உள்ளன: கைல மற்�ம் பண்பாட்� பாரம்ப�யம், 
�ற்�லா, ெமாழி வ�வம், மற்�ம் தகவல் ெதாடர்�, ப�ஆர் மற்�ம் வ�ளம்பரம். 
தற்ேபா� இதில் ெமாத்தம் 6,300 இளங்கைல பட்டதா� மற்�ம் பட்டதா� மாணவர்கள் 
பய�ல்கின்றனர். ஐ�எல்எம் ஒ� ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட அ�� �ைறைய ஏற்�ள்ள� 
ேம�ம் வண�க ேநாக்கம் ெகாண்ட நைட�ைற கல்வ�ய�ல் �ன்ேனா�யாகப் 
பார்க்கப்ப�கிற�. ஐ�எல்எம் தற்ேபாைதய ேதைவகைள எதிர்ெகாள்ள ெதாடர்ந்� 
சவால் வ�ட்� அேத சமயத்தில் �ெனஸ்ேகாவ�ன் ஆய்�க் கழகம் மற்�ம் 
உலெகங்கி��ள்ள இதர கல்வ� சங்கங்க�டன் உறைவ உ�வாக்கி வ�கிற�.
��கிய கால �ற்�லா மற்�ம் பய�ற்சி வ�ப்�ம் அள�க்கப்ப�கிற�. அதில் ேகசிஜிஐ 
மாணவர்கள் இரண்� வாரங்க�க்� ெவள�நாட்� பல்கைலகழகத்தில் ப�க்கின்றனர்.
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◆ கண்ேணாட்டம்

ேக.சி.ஜி.ஐ-ல் இருக்கும் மாஸ்டர் திட்டங்களுக்கு 
பிரச்சைனகள் பற்றிய மாணவர்களின் ெசாந்த விழிப்புணர்வின் 
அடிப்பைடயில் அைமப்பதில், பகுப்பாய்வு ெசய்வதில் 
மற்றும் பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு காணுவதில் அவர்கைள 
வழிநடத்தும் ேநாக்கத்துடன், ஐ.டி-இல் பயன்பாட்டிலுள்ள 
நைடமுைற பயன்பாடுகள் மற்றும் ெதாழில்நுட்பத்தில் 
கவனம் ெசலுத்தக்கூடிய பாடக்ேகாப்புகள் 
ேதைவப்படுகின்றன. அக்ெசன்ட் ஆராய்ச்சி ெசய்யும் 
பாரம்பரிய பல்கைலக்கழக முதுகைலப் பட்டத் 
திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுைகயில், ேக.சி.ஜி.ஐ மாஸ்டர் 
திட்டங்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகைள வழங்குவேதாடு 
கூடுதலாக நைடமுைறயிலுள்ள கருவிகள், கட்டைமப்பு 
மற்றும் பலவற்ைறப் பயன்படுத்தி சமூகம் அல்லது 
தனிநபர்களுக்கான வாழ்க்ைகைய ேமம்படுத்த 
மாணவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்குவைத ேநாக்கமாக 
ெகாண்டுள்ளன.

◆ ேநாக்கங்கள்

ேக.சி.ஜி.ஐ மாஸ்டர் திட்டங்களில், துைறகள் மற்றும் 
ெதாழில்துைறகளில் மாணவர்கள் அவர்களின் படிப்புகளில் 
ெபற்றுள்ள நிபுணத்துவமான அறிவின் அடிப்பைடயில், 
குறிப்பிட்ட கருவிகளில் (தளங்கள், ெமன்ெபாருள், ேசைவகள், 
கட்டைமப்புகள் மற்றும் வணிக மாதிரிகள் உட்பட) கவனம் 
ெசலுத்துவதன் மூலம் பிரச்சைனகைள ஆய்வு ெசய்து 
தீர்வுகைள வழங்குகிறார்கள்.

மாஸ்டர் திட்டம்

◆ நைட�ைறப்ப�த்�ம் �ைறகள்

மாணவர் திட்ட ஆதரவாளரின் (மாஸ்டர் திட்டத்தின் 
ெபாறுப்பிலுள்ள பயிற்றுவிப்பாளர்) வழிகாட்டுதலின் கீழ், 
அவருைடய அல்லது அவளுைடய ெசாந்த முயற்சியில் 
மாஸ்டர் திட்டத்ைத ெதாடர்கிறார். ஒவ்ெவாரு ெசமஸ்டரிலும் 
எடுக்கப்பட்ட வழிமுைறகள் பின்வருமாறு. கல்வித் துைறயில் 
உலகத் தைலவரான ெகாலம்பியா பல்கைலக்கழகத்தின் 
ெநகிழ்வான அணுகுமுைற மாதிரிைய ேக.சி.ஜி.ஐ 
பின்பற்றுகிறது. படிப்பின் காலம் மற்றும் உள்ளடக்கத்ைதப் 
ெபாறுத்து, ஒவ்ெவாரு மாணவரும் பின்வரும் நான்கு 
வைககளில் ஒன்ைறத் ேதர்வு ெசய்கிறார்கள்: 1) மாஸ்டர் 
அறிக்ைக 2) மாஸ்டர் திட்டம் 3) ஹானர்ஸ் மாஸ்டர் திட்டம் 
4) ஹானர்ஸ் மாஸ்டர் ஆய்வறிக்ைக

மாஸ்டர் திட்டத்தில் நிகழ்வுகளின் ெசயல்வழி உதாரணம் 
(கண்ேணாட்டம்)

2வ� ெசமஸ்டர்
மாணவர்கள் மாஸ்டர் திட்டத்திற்கான திட்ட 
அடிப்பைடகளில் (கட்டாய பாடக்ேகாப்புகள்) கலந்து 
ெகாண்டு திட்ட அைமப்பு மற்றும் ெசயல்படுத்தும் முைற 
பற்றி ெபாதுவாக அறிந்து ெகாள்கிறார்கள். மாஸ்டர் ப்ராஜக்ட் 
ெசய்வதற்கு திட்டமிடும் மாணவர்கள் இதற்காக ஒரு 
ஆராய்ச்சி திட்டத்திைன தயார் ெசய்து சமர்ப்பிக்க ேவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

3வ� மற்�ம் 4வ� ெசமஸ்டர்
ப்ராஜக்ட் பற்றிய ெசயல்முைறகள் மற்றும் முடிவுகைள 
மாணவர்கள், அவன் அல்லது அவளுைடய ப்ராஜக்ட் 
ஸ்பான்ஸரிடம் தவறாமல் தினமும் ெதரிவிக்க ேவண்டும். 
முடிப்பதற்கு முன், மாணவர்கள் ஆய்வறிக்ைக ேபான்றவற்ைற 
சமர்ப்பிக்கிறார்கள் மற்றும் வாய்வழி விளக்கவுைர மூலம் 
பயிற்றுநர்களால் ேநர்முகத்ேதர்வு நடத்தப்படுகிறது.

◆ ஆராய்ச்சி திட்டங்கள்/�யாத�னமான ஆய்�

ஆராய்ச்சி திட்டங்கள்/சுயாதீனமான ஆய்வு என்பது ஒரு கல்வி 
ஆேலாசகரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், மாணவர்கள் ேக.சி.ஜி.ஐ-ல் 
வழங்கப்படும் பாடக்ேகாப்புகளின் வைரயைறகளால் கட்டுப்படுத்த 
முடியாத, அவர்களின் ெசாந்த முயற்சியின் கீழ் ஆராய்ச்சிையத் 
ெதாடரும் ஒரு அைமப்பாகும். இந்தக் கட்டைமப்பில், மாணவர்கள் 
வாய்வழியாக வழங்கக்கூடிய, அவர்களின் ஆராய்ச்சி முடிவுகைள 
ஒரு ஆராய்ச்சி அறிக்ைகயில் ெதாகுக்கிறார்கள். வழங்கப்பட்ட 
முடிவுகள் ேபாதுமான அளவில் உறுதியாக இருந்தால், 
மாணவர்களுக்கு கிெரடிட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. சில வைகயான 
மாஸ்டர் திட்டங்கள் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் அல்லது சுயாதீனமான 
ஆய்வுடன் இைணக்கப்படலாம்.

◆ இன்டர்ன்ஷிப்-உள்ளகப்பய�ற்சி

ேகசிஜிஐ, படிப்பு பகுதிகள் ெதாடர்பான ஒரு வியாபார நிறுவனத்தில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலம் ேவைல அனுபவம் ெபற ேகசிஜிஐ, மாணவர்களுக்கு உதவும் 
ேவைலவாய்ப்பு திட்டம் ஒன்ைற வழங்குகிறது. மாணவர்கள் உண்ைமயான 
உலக-பணிச் சூழலில் ேக.சி.ஜி.ஐ-ல் அவர்களுக்கு கிைடத்த ெதாழில்முைற 
அறிவு மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு திறன்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள், இதன் மூலம் அவர்கள் கற்றுக்ெகாண்டைத 
நைடமுைற பயன்பாட்டிற்கு ெகாண்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் பயிற்சிப் 
பணிகைள முடித்த பின், மாணவர்கள் பங்ேகற்பு அறிக்ைகைய சமர்ப்பித்து, 
கிெரடிட்கைளப் ெபற வாய்வழியாக விளக்கவுைர வழங்குகிறார்கள்.

● ICT ெதாழிற்�ைறய�ல் நி�ணத்�வ தகவல் ெதாடர்�கள்
● தைலைமத்�வ ேகாட்பா�
● திட்டத்தின் அ�ப்பைடகள்

பதி� ெசய்தல்

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்தின் ��நிைல அறிவ�யல் (ெதாழில்�ைறக்கான பட்டம்)

கட்டாய பாடக்ேகாப்�கள்
● ICT ெதாழிற்�ைறய�ல் நி�ணத்�வ தகவல் ெதாடர்�கள்   ● தைலைமத்�வ ேகாட்பா�   ● திட்டத்தின் அ�ப்பைடகள்

ஆதரவள�க்�ம் வ��ப்பப் பாடக்ேகாப்�கள்

மாஸ்டர் திட்டம்

கவனம் ெச�த்த ேவண்�ய பாடக்ேகாப்�கள்

● ஈ.ஆர்.ப�

● வண�க தர� ப�ப்பாய்�

● உலகளாவ�ய ெதாழில்�ைன�

● வைல அைமப்�கள் ேமம்பா�

● ெநட்ெவார்க் நிர்வாகம்

● ஐ � மாங்கா மற்�ம் அன�ம்

● ஐ.� �ற்�லா

● ெசயற்ைக �ண்ணறி� (ஏ.ஐ)

ேம�ள்ள கவனம் ெச�த்த ேவண்�ய �ைறகள�ல் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெத�க்க�ம்

ெதாழில்�ைற பாடக்ேகாப்�கள்
● ஃப�ன்ெடக்

● வ�வசாயம்

● கடல் சார் �ைற ● உள்ளடக்க சந்ைதப்ப�த்�தல்

ெபஸ்ேபாக
பாடத்திட்டம்

உங்கள் ெசாந்த கல்வ� 
இலக்�க�க்� ஏற்ற 
கட்டாயமற்ற 
பாடக்ேகாப்�கள�லி�ந்� 
ேதர்ந்ெத�த்�, உங்கள் 
ெசாந்த பாடத்திட்டத்ைத 
உ�வாக்க�ம்.

அல்ல�

ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் பாடத்திட்ட அைமப்பு
ஐ.சி.டி துைறயில் மாணவர்களுக்கு ேதைவப்படும் அடிப்பைட 
நுட்பங்கள் மற்றும் அறிைவ வழங்கும் பாடத்திட்டத்ைத ேக.சி.ஜி.ஐ 
ஒருங்கிைணக்கிறது. கட்டாய பாடக்ேகாப்புகளில் வணிகர்களுக்கு 
ேதைவப்படும் அடிப்பைட திறன்களுடன் ெதாழில்முைறயான 
துைறகளில் பயன்படுத்துவதற்கான நைடமுைற திறன்கைளயும் 
கற்பிக்கும் பாடக்ேகாப்புகள் உள்ளடங்கும். கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய 
பாடக்ேகாப்புகள் என்பது குறிப்பிட்ட ெதாழில்முைறயான துைறையப் 
பற்றி பல்ேவறுவைகயான உள்ளடக்கங்கைளயும் ெகாண்ட 
பாடக்ேகாப்புகள். ெதாழில்துைற ேகாப்புகளில் அதிக ேதைவ இருக்கும் 

முக்கிய துைறகளுடன் ெதாடர்புைடய பாடக்ேகாப்புகள் உள்ளன. 
ஐ.சி.டி மிகவும் ேவகமாக வளர்ந்து வருவதால், எனினும், சில 
சந்தர்ப்பங்களில் மாணவர்கள் வழக்கத்திற்கு மாறான வழிகளில் 
பாடத்திட்டங்கைள உருவாக்கி படிக்க ேவண்டும். இந்த ேதைவையப் 
பூர்த்தி ெசய்ய, மாணவர்கள் அவர்களின் பயிற்றுநர்களுடன் 
கலந்தாேலாசித்து, அவர்களின் தனிப்பட்ட கல்வி இலக்குகளுக்கு ஏற்ற 
கட்டாயமற்ற பாடக்ேகாப்புகளிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுப்பதன் மூலம் 
அவர்களின் ெசாந்த பாடத்திட்டத்ைத உருவாக்கலாம். அத்தைகய 
பாடத்திட்டம் ெபஸ்ேபாக் பாடத்திட்டம் என்று அைழக்கப்படுகிறது.

◆ கட்டாய பாடக்ேகாப்�கள்

ேகசிஜிஐ பட்டதாரி படிப்பின் முக்கிய படிப்ைப கருத்தில் 
ெகாள்ளாமல் எந்தெவாரு பின்னணியிலிருந்தும் 
மாணவர்கைள ஏற்றுக் ெகாள்கிறது. இந்த திறந்த 
மனப்பான்ைம, முடிந்த வைர பல மக்களுக்கு சவாலான 
ெதாழில் வாய்ப்புகைள வழங்குவதற்கு சமூகத்தில் எமது 
பணிைய நிைறேவற்ற ஒரு வழி. இது ேபான்று, ேக.சி.ஜி.
ஐ-இல் இருக்கும் கட்டாய பாடக்ேகாப்புகள் ஒவ்ெவாரு 
மாணவரின் சிறப்புத் துைறையப் ெபாருட்படுத்தாமல், உயர் 
மட்ட வல்லுநர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் பயனுள்ள 
மற்றும் பகுத்தறிவான தகவல் ெதாடர்புக்கான முக்கிய 
திறன்கைள அறிவுறுத்துகிறது.

◆ உங்கள் ப�ப்�கைளத் ேதர்ந்ெத�ப்ப�

கல்வி ஒருங்கிைணப்பாளருடன் கலந்தாேலாசித்து, மாணவர்கள் அவர்களின் 
ெசாந்த படிப்பு திட்டங்கைளத் திட்டமிட ஒவ்ெவாரு கல்வி காலத்திலும் அவர்கள் 
படிக்க ேவண்டிய பாடக்ேகாப்புகைள கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய, ெதாழில்துைற 
மற்றும் ஆதரவளிக்கும் ேதர்ந்ெதடுப்புக்குரிய பாடக்ேகாப்புகளிலிருந்து  
ேதர்ந்ெதடுக்கிறார்கள்.
இந்தப் பாடக்ேகாப்புகள் அடிப்பைட பாடக்ேகாப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன, 
இைவ அறிதல் குறித்து முன்நிபந்தைனகள் எதுவும் இல்லாதைவ, மற்றும் 
குறிப்பிட்ட அளவிலான முன்நிபந்தைன அறிதல் எதுவும் ேகட்காத, பயன்பாட்டு 
பாடக்ேகாப்புகள். மாணவர்கள் ேபாதுமான கல்வி முடிவுகைள அைடய முடியும் 
என்பைத உறுதிப்படுத்த, ஒரு பாடக்ேகாப்பு பாைத (பரிந்துைரக்கப்படும் படிப்பு 
முைற)  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அேத ேநரத்தில், ஒரு மாணவரால் ஒரு காலத்திற்கு 
முடிக்கக்கூடிய பாடக்ேகாப்பு பிரிவுகளின் எண்ணிக்ைக வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 
தனிப்பட்ட படிப்புக்கு ேபாதுமான ேநரம் கிைடக்கக்கூடிய படிப்பு திட்டத்ைத 
மாணவர்களால் உருவாக்க முடியும் என்பைத இந்த விதி உறுதிப்படுத்துகிறது.

ேதைவயானைவ

பல ேக.சி.ஜி.ஐ பயிற்றுநர்களுக்கு கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம் மற்றும் பிற புகழ்ெபற்ற ஜப்பானிய 
பல்கைலக்கழகங்களில் மாணவர்களுக்கு ஆேலாசைன வழங்குவதில் விரிவான அனுபவமுள்ளது, அல்லது 

உலகளவில் வணிகத்தின் முன்னணியில் ெசயல்படுகிறார்கள். ேக.சி.ஜி.ஐ மாணவர்கள் அவர்களின் 
மாஸ்டர் திட்டங்கள் குறித்து இந்தப் பயிற்றுநர்களிடமிருந்து ேநரடியாக வழிகாட்டுதைலப் ெபறலாம்.

● கல்வ�● �காதாரம் மற்�ம் ம�த்�வம்
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 கவனம் ெச�த்த ேவண்�ய �ைறகள்உங்கள் பாடக்ேகாப்புகைள உருவாக்குதல்

இந்தப் பாடக்ேகாப்�கள் �றிப்ப�ட்ட �ைறகள�ல் ெதாழில்�ைறயான அறி� மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்தின் நைட�ைற பயன்பாட்�ல் கவனம் 
ெச�த்�கின்றன.பாடக்ேகாப்�கள் ஒவ்ெவா� ெதாழில்�ைறக்�ம் தன�ச்சிறப்பாக அைமக்கப்பட்�ள்ளன. ஒவ்ெவா� ெதாழில்�ைறய�ன் �ன்னண��ம் 
ெசயல்ப�ம் மாஸ்டர்யானவர்களால் வ���ைரகள் வழங்கப்ப�கின்றன. இைவ மற்�ம் ப�ற டக்ேகாப்�கள் ப�க்�ம் ஒவ்ெவா� ெதாழில்�ைறய��ம் 
அதிநவ �ன ேபாக்�கைளப் ப�ரதிபலிக்க ெதாடர்ந்� ��ப்ப�க்கப்ப�கின்றன.

ஃப�ன் ெடக் என்ப� நிதித் �ைறய�ல் ெசயல்ப�ம் ஐ� பயன்பா�. இந்த பாடத்திட்டங்கள் வங்கிகள�ல் �க்கிய ெசயல்பா�கைள�ம் மின்ன� 
பணத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைய�ம் ெமய்நிகர் நாணயங்கைள�ம் மற்�ம் இதர நிதி ெதாழில் �ட்பங்கைள�ம் ஆரம்ப�க்கின்ற�.

மாணவர்கள் ேவளாண்ைமய�ல் ஐ� எப்ப� பயன்ப�த்தப்ப�கிற� என கற்�க் ெகாள்கிறார்கள். இதில் உள்ளடங்கிய 
தைலப்�கள் சா�ப� �ழைல கட்�ப்ப�த்�வதில் ஐ� பயன்பா� மற்�ம் உற்பத்தி வ�நிேயாகத்தில் �ரட்சி ஆகியைவயா�ம்.

இப்பாடத்திட்டம் கப்பல் கட்�மானம் மற்�ம் கடல் பயண ேபாக்�வரத்தில் ஐ� பயன்பாட்ைட க�த்தில் ெகாள்கிற�. 
மாணவர்கள் கப்பல் பயண கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் கடல் ம�ன் வளர்ப்� �ற்�ச்�ழல் கட்�ப்பா�கைள பற்றி ப�க்கிறார்கள்.

மாணவர்கள் ம�த்�வத் �ைறய�ல் ஐ� பயன்பா�கைளப் பற்றி கற்�க் ெகாள்கிறார்கள். மின்ன� ம�த்�வ பதி�கள�ன் தர� ேமலாண்ைம 
மற்�ம் ஏ ஐ மற்�ம் தர� காட்சிப்ப�த்தைல பயன்ப�த்தி ேநாய் கண்டறி�ம் ஆதர� ஆகிய தைலப்�கள் இதில் அடங்�ம்.

மாணவர்கள் மாங்கா, அன�மி, வ ��ேயா, இைச மற்�ம் இதர ஊடகங்கள��ள்ள ஐ� பயன்பாட்ைட 
கற்�க்ெகாள்கிறார்கள். இதில் உற்பத்தி ெசயல் �ைறய�ல் �ஜிட்டலாக்கம், அறி�சார் ெசாத்��ைம மற்�ம் 
ேமலாண்ைம மற்�ம் ஊக்�வ�ப்� உத்திகள் ஆகிய தைலப்�கள் ைகயாளப்ப�கின்றன.

இப்பாடத்திட்டத்தில் மாணவர்கள் கல்வ�த் �ைறய�ல் ஐ� பயன்பாட்ைட கற்�க் ெகாள்கிறார்கள். இதில் மின்ன� 
கற்றைல வ�வைமத்� தயா�த்தல், பரந்த அளவ�லான தகவல் ெதாடர்� அைமப்�கள் ஆகியைவ இதில் உள்ளடங்�ம்.

ஃப�ன்ெடக்

வ�வசாயம்

கடல் சார் �ைற

�காதாரம் மற்�ம் ம�த்�வம்

உள்ளடக்க சந்ைதப்ப�த்�தல்

கல்வ�

ெதாழில்�ைற 
பாடக்ேகாப்�கள்

இந்தப் பாடத்திட்டத்தில் ெதாழில்�ைற அல்ல� கவனம் ெச�த்த ேவண்�ய �ைறையப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், �ன்னண��ள்ள 
ஐ.சி.� பயன்பா�கள் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப ேபாக்�கள�ன் வ�டய ஆய்�கள் உள்ளடங்கிய பாடக்ேகாப்�க�டன் தகவல் ெதாடர்� 
மற்�ம் ேமலாண்ைம ேபான்� மாணவர்க�க்� ேதைவப்ப�ம் அ�ப்பைட திறன்கைளக் கற்ப�க்�ம் பாடக்ேகாப்�கள் உள்ளன. 
ஏெனன�ல் இ� அ�ப்பைட �தல் பயன்பாட்� வைர பரந்த அளவ�லான கண்ேணாட்டங்கள�லி�ந்� பாடக்ேகாப்�கைள ஒன்றாக 
ெகாண்�வ�கிற�, இந்தப் பாடத்திட்டம் மாணவர்கள் ஆழமாக கற்�க்ெகாள்வைத ேமம்ப�த்�கிற�.

மாணவர்கள் இந்தப் பாடத்தில் ஐ� மற்�ம் வண�கத் �ைறய�ல் தர்க்க�தியாக�ம், ெதள�வாக�ம் தகவல் ெதாடர்� ெகாள்வ� 
எப்ப�? உைரயாடலில் திறன்கைள வளர்த்�க் ெகாள்�தல் மற்�ம் �ய ெவள�ப்பா� ஆகியவற்ைற கற்�க் ெகாள்கிறார்கள்.

மாணவர்கள் ஒ� நி�வனச் �ழலில் ேதைவயான நிர்வாகத்திற்கான ெபா�வான 
அ���ைறகைளப் ��ந்� ெகாண்� அவற்ைற பயன்ப�த்�வதற்கான திறைனப் ெப�கிறார்கள்.

இந்த பாடத் திட்டங்கள�ல் தயா�ப்�கள�ல் �திய கண்�ப��ப்�க�க்� தரம் மற்�ம் சட்டக 
ேவைலகைள ேமம்ப�த்�ம் �யற்சிகள் பற்றி வ��வான நிகழாய்�கள் ஆராயப்பட்��க்கிற�.

இந்தப் பாடத் திட்டத்தில் மாணவர்கள் ஐ�-ன் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ெசயலிகள�ல் நிகழாய்�கள் மற்�ம் 
ெதாழில்�ட்ப ேபாக்�கள�ன் வ��வான நிகழாய்� பற்றி ப�க்கின்றனர்.

தகவல் ெதாடர்�

ேமலாண்ைம

உற்பத்தி

ஐ� �ைறய�ல் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ெசயலிகள் 
மற்�ம் ெதாழில் �ட்ப ேபாக்�கள்

ஆதரவள�க்�ம் வ��ப்பப் 
பாடக்ேகாப்�கள்

மாணவர்கள் ஐ� ெதாடர்பான அறிவ�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�ேசஷமான �ைறைய மாணவர்கள் 
ேதர்ந்ெத�க்கிறார்கள். அந்த வாய்ப்�க்�ள் தங்க�ைடய அறிைவ ஆழமாக வளர்த்�க் 
ெகாள்கின்றனர். மாணவர்க�க்� தன�ச்சிறப்பான அேத சமயம் ேபா�மான அள� வ��வான 
அ�ப்பைட அறிைவப் ெப�வதில் உத�வ�டன், பல்ேவ� �ைறகளாக ப��க்கப்பட்�ள்ள�.

நி�வன வளத் திட்டமி�தல் �ைறகைள (ஈ.ஆர்.ப�) மாணவர்கள் கற்கின்றனர். இ� நி�வனங்கள் மக்கள், சரக்� மற்�ம் பண 
ேமலாண்ைம ெசய்ய பயன்ப�கிற�. ேம�ம் வர்த்தக ���கைள எ�ப்பதற்� ஆதரவாக இ� இ�க்கிற� என்பைதப் பற்றி ப�க்கிறார்கள்.

மாணவர்கள் க்ள�ட் மற்�ம் தர� தளங்கள�ல் ேசக�க்கப்பட்��க்�ம் தகவல்கைள ப�ப்பாய்� ெசய்ய�ம் 
ேம�ம் அவர்க�ைடய ப�ப்பாய்ைவ திறன் வாய்ந்த ���கைள எ�ப்பதற்காக பயன்ப�த்�கிறார்கள்.

இந்த பாடத்திட்டம் ஐ� வண�கத்தில் ஒ� ெதாழில் �ைனேவாராக ெவற்றி ெபற ேதைவயான அறிைவ�ம் திறன்கைள�ம் கற்�க் ெகா�க்கிற�. 
ெதாழில் �ைனேவா�க்கான மனநிைல, தைலைமத்�வம் ேம�ம் தர� ப�ப்பாய்� �ைறகள் மற்�ம் பயன்பா� ஆகியைவ இதில் அடங்�ம் .

மாணவர்கள் இந்தப் பாடத்திட்டத்தில் தர�த் தளங்கள் மற்�ம் கிள�ட் ேசைவகள் ேபான்ற ஆதாரங்கைள 
இைணக்�ம் இைணயதளங்கைள எப்ப� திட்டமிட்� வ�வைமப்ப� என்�ம் அத்�டன் தன� கண�ன� மற்�ம் 
ஸ்மார்ட் ேபா�க்� ேதைவயான இைணய ெசயலிகைள உ�வாக்�வ� எப்ப� என்�ம் கற்�க் ெகாள்கின்றனர்.

இந்தப் பாடக்ேகாப்ப�ன் மாணவர்கள் அவர்கள் திட்டமி�ம் பயன்பாட்�ற்� ஏற்ப வைலயைமப்�கைளப் எப்ப� உ�வாக்க ேவண்�ம் என்� 
கற்�க்ெகாள்கிறார்கள், கிள�ட் கம்ப்�ட்�ங் மற்�ம் பா�காப்� நிர்வாகத்ைதப் ப�க்கிறார்கள், மற்�ம் பல்ேவ� கிைளயன்ட் / சர்வர் 
அைமப்�கைளப் எப்ப� உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம் என்பைத அறிந்� ெகாள்கிறார்கள். 

இந்த பாடத்திட்டம் மாணவர்க�க்� அன�ேமஷன் மற்�ம் இதர காட்சி உள்ளடக்கங்கைள திட்டமிட்� தயா�க்க �ஜிட்டல் க�வ�கைள எப்ப� 
பயன்ப�த்�வ� அத்�டன் அத்தைகய உள்ளடக்கத்ைத எப்ப� ஒ�வ�ைடய வ�யாபாரத்தில் இைணப்ப� என்பைத பற்றி கற்�க் ெகா�க்கிற�.

ஈ.ஆர்.ப�

வண�க தர� ப�ப்பாய்�

உலகளாவ�ய ெதாழில்�ைன�

வைல அைமப்�கள் ேமம்பா�

ெநட்ெவார்க் நிர்வாகம்

ஐ � மாங்கா மற்�ம் அன�ம்

இந்தப் பாடத்திட்டத்தில், �ற்�லாவ�ல் ஐ.சி.� பயன்பா�கள், �ற்�லா வண�கத்தில் ஐ.�-ைய 
நைட�ைறப்ப�த்�தல், �ற்�லா, தங்�மிடம் மற்�ம் ப�ற தகவல்கள�ன் ேமலாண்ைம மற்�ம் �ற்�லா 
உள்ளடக்கத்ைத திட்டமிட்� வ�வைமப்ப� பற்றி மாணவர்கள் அறிந்� ெகாள்கிறார்கள்.

ஐ.� �ற்�லா

இந்தப் பாடக்ேகாப்ப�ல் மாணவர்கள் பல்ேவ� �ைறகள�ல் நிஜ-உலகின் நிகழ்� ஆய்�கள் பற்றி எ�த்�க்காட்�, ெசயற்ைக �ண்ணறி� (ஏ.ஐ) 
மற்�ம் ெதாடர்�ைடய ெதாழில்�ட்பங்கள�ன் அ�ப்பைடக் ேகாட்பா� மற்�ம் பயன்பாட்ைடக் கற்�க்ெகாள்கிறார்கள். பங்ேகற்பாளர்கள் ஏ.ஐ 
ெதாடர்பான ெமன்ெபா�ள்கள�ல் ேதர்ச்சி ெபற்� பல்ேவ� ஏ.ஐ �ைறகள�ல் அைதப் எப்ப� பயன்ப�த்த ேவண்�ம் என்� கற்�க்ெகாள்கிறார்கள்.

ெசயற்ைக �ண்ணறி�

கவனம் ெச�த்த 
ேவண்�ய �ைறகள்

ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தில் அறிவியலின் முதுகைல 
பட்டத்ைதப் (ஐ.டி-இல் எம்.எஸ்) ெபற, அைனத்து மாணவர்களும் 
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயிலான கிெரடிட்கைள ெவற்றிகரமாக 
ெபற்று ஒரு மாஸ்டர் திட்டத்ைதயும் முடிக்க ேவண்டும்.
ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் வழங்கப்படும் பாடக்ேகாப்புகள் பின்வரும் 
மூன்றாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: கவனம் ெசலுத்த ேவண்டிய துைற, 
ெதாழில்துைற பாடக்ேகாப்புகள் மற்றும் ஆதரவளிக்கும் 
ேதர்ந்ெதடுப்புக்குரிய பாடக்ேகாப்புகள். வைல அடிப்பைடயிலான 
வணிகம் ெதாடர்பான பரந்த அளவிலான பாடக்ேகாப்புகளில், 

வலுவாக ெதாழில்துைற கவனத்ைத ஈர்க்கும் மற்றும் 
ெதாடர்புைடய அறிவு மற்றும் திறன்களுக்கான ேதைவ அதிகமாக 
இருக்கும் பாடக்ேகாப்புகைள ேக.சி.ஜி.ஐ  ேதர்ந்ெதடுக்கிறது. 
மாணவர்கள் அவர்களின் படிப்புகளில் திறம்பட கவனம் ெசலுத்த 
உதவுவதற்கு, நாங்கள் இந்தப் பாடக்ேகாப்புகைளப் 
பாடத்திட்டங்களாக ெதாகுக்கிேறாம். மாணவர்கள் அவர்களின் 
ெசாந்த வழியில் சுதந்திரமாக படிக்க, ஒரு குறிப்பிட்ட துைறயுடன் 
ெதாடர்பில்லாத பாடக்ேகாப்புகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க 
பாடத்திட்டத்தின் வடிவைமப்பு அனுமதிக்கிறது.

 ஈ.ஆர்.ப� (நி�வன வளத் திட்டமிடல்)

நிறுவன வளத் திட்டமிடல் (ஈ.ஆர்.பி) என்பது ஐ.டி பயன்படுத்தி 
நிறுவனத்தின் வளங்கள் - மக்கள், ெபாருட்கள், இயந்திரங்கள், பணம் 
மற்றும் தகவல் ஆகியவற்றின் விரிவான நிர்வாகத்திற்கான ஒரு 
அணுகுமுைற. இந்த அணுகுமுைறைய உணரக்கூடிய நிறுவன வளத் 
திட்டமிடல் அைமப்புகைளப் (ஈ.ஆர்.பி அைமப்புகள்) புரிந்து ெகாள்ளுதல் 
ஈ.ஆர்.பி அைமப்ைப நைடமுைறப்படுத்துவதின் முதல் வழிமுைறயாகும், 
இது நிறுவனத்தின் வணிக ெசயல்முைறைய ேமம்படுத்தலாம்.
இந்தச் ெசறிவில், வணிக ஒருங்கிைணப்பு, நிதிக் கணக்கியல் முைற, 

விற்பைன மற்றும் விநிேயாக முைற உட்பட, மாணவர்கள் SAP ஈ.ஆர்.பி 
கல்வி முைறகைளப் (SAP S/4 HANA) பயன்படுத்துவதன் மூலம் நைடமுைற 
ஆய்வில் ஈடுபடுகிறார்கள். மாணவர்கள் வரம்பிலான நிறுவனங்களில் 
பிரச்சைன பகுப்பாய்வு மற்றும் ஈ.ஆர்.பி நைடமுைறப்படுத்துதலின் 
நிகழ்வு ஆய்வுகைளயும் மதிப்பாய்வு ெசய்கிறார்கள். கூடுதலாக, 
மாணவர்கள் இன்-ெமமரி தரவுத்தளங்கள் மற்றும் IoT ேபான்ற சமீபத்திய 
நிறுவன உள்கட்டைமப்புடன் ஈ.ஆர்.பி-ஐ இைணப்பது குறித்து ஆராய்ச்சி 
நடத்துகிறார்கள்.

 உலகளாவ�ய ெதாழில்�ைன�

உலகளாவிய ெதாழில்முைனேவார் தங்களுக்கு ெசாந்தமான மற்றும் 
மற்றவர்களின் துணிகர வணிகங்கைளத் ெதாடங்கி, ேமம்படுத்தி 
நிர்வகிக்கிறார்கள் மற்றும் பிற ெதாழில்துைறகளில் வணிகங்களின் 
வளர்ச்சிைய ஆதரிக்க அவர்களின் நிபுணத்துவத்ைதப் 
பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்தச் ெசறிவின் ேநாக்கம் என்னெவன்றால் 
உலகளாவிய வணிகத் துைறயில் ஒரு நிறுவனத்ைதத் ெதாடங்க 

ேதைவயான அறிவு மற்றும் திறன்கைள வழங்கும் ேபாது 
மாணவர்களிைடேய ெதாழில் முைனேவார் மனநிைலையயும் 
தைலைமத்துவத்ைதயும் வளர்ப்பேத. மின்-வணிகம் மற்றும் இைணைய 
அடிப்பைடயிலான வணிகம் உட்பட, உலகளாவிய வணிகத்தில் கவனம் 
ெசலுத்துைகயில், மாணவர்கள் நிதி, சந்ைதப்படுத்தல் மற்றும் 
நிர்வாகத்தின் அடிப்பைடக் கருத்துகைளப் படிக்கிறார்கள்.

தர�த் ெதாழில் �ட்பத்தின் அ�ப்பைட

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

வைல நிரலாக்கம் 1,2

நி�வனங்க�க்கான தகவல் அைமப்�கள்

கண�ன� ஒ�ங்கிைணப்� மற்�ம் மின் வண�கம்

சர்வேதச கணக்கியல்

நிதி கணக்கியல் அைமப்� ேமம்பா� 1,2

வ�ற்பைன மற்�ம் வ�நிேயாக �ைற ேமம்பா� 1,2

உற்பத்தி கட்�ப்பாட்� அைமப்� ேமம்பா�

பாடக்ேகாப்�கள்
ெபா�ள் ேமலாண்ைம அைமப்� ேமம்பா�

மன�த வள ேமலாண்ைம அைமப்� ேமம்பா�

ஈ.ஆர்.ப� வண�க பயன்பாட்� ேமம்பா�

ஈ.ஆர்.ப� கலந்தாய்வ�ல் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

ெபா�ள் சார்ந்த நிரலாக்கம்

 வண�க தர� ப�ப்பாய்�

வணிக தரவு பகுப்பாய்வு என்பது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பல 
ெதாழில்துைறகளின் கவனத்ைத ஈர்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ஒரு வணிக 
நுட்பமாகும். வணிக தரவு பகுப்பாய்வின் முக்கியமான ேநாக்கம் 
என்னெவன்றால் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் வணிகத்ைத 
வளரச்ெசய்ய அவர்களுக்கு ேதைவயான முடிவுகைளத் திறம்பட எடுக்க 
உதவுதல். 
நிறுவனங்கள் பரந்த அளவிலான தகவல்கைளச் ேசர்ப்பதால், தகவல் 
ேமலாண்ைம மிகவும் சிக்கலாகிறது, பரந்த அளவிலான கடினமான 
பிரச்சைனகைள நிறுவனங்கள் எதிர்ெகாள்கிறது. இந்தப் 
பிரச்சைனகளுக்கான தீர்வுகைளக் கண்டறியும் வழிகைளப் பற்றிய 

புரிதைல மாணவர்களிைடேய வளர்ப்பேத இந்தச் ெசறிவின் ேநாக்கம். 
மாணவர்கள் தகவல்கைளப் பகுப்பாய்வு ெசய்து ெசயல்முைறப்படுத்தி 
நிறுவனப் பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு காண அந்தப் பகுப்பாய்வுகைளப் 
பயன்படுத்த கற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். சந்ைதப்படுத்தல் மற்றும் 
புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு முைறகைளப் புரிந்துெகாள்வதன் 
அடிப்பைடயில், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வாடிக்ைகயாளர் ெதாடர்பு 
ேமலாண்ைம (சி.ஆர்.எம்); மற்றும் தளவாட உள்கட்டைமப்பு மற்றும் 
ெகாள்முதல் சம்பந்தப்பட்ட வணிக மாதிரிகைளக் ைகயாள 
பயன்படுத்தப்படும் விநிேயாக ெதாடர் ேமலாண்ைம (எஸ்.சி.எம்) 
ேபான்ற முக்கியமான கருத்துக்கைளயும் படிக்கிறார்கள்.

தர�த் ெதாழில் �ட்பத்தின் அ�ப்பைட

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

கண�ன� அைமப்� ேகாட்பா�

வைல நிரலாக்கம் 1,2

AI-க்கான கண�தம்

AI 1, 2-க்கான சாப்ட்ேவர் அப்ள�ேகஷன்ஸ்

கம்ப்�ட்டர் �ேராகிராமிங் (ைபதான்)

வைல வண�கம் அறி�கம்

தர� அறிவ�யல்

பண்� சார் தர�: ப�ப்பாய்� மற்�ம் மாற்றம்

கண்�ப��ப்� தர� ப�ப்பாய்� மற்�ம் காட்சிப்ப�த்தல்

பாடக்ேகாப்�கள்
ேடட்டா ைமன�ங் ேகாட்பா�கள்

இயந்திர கற்றல் மற்�ம் அதன் பயன்பா�

தர�த்தள ெதாழில்�ட்பத்தில் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

�ற்�ச்�ழல் தகவல் அைமப்�

வ�வைமப்� சிந்தைன

இைணய வர்த்தக உத்திகள் மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்தல்

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

வைல நிரலாக்கம் 1

நிைலயான வளர்ச்சிக்காக அர்த்த�ள்ள �ன்ன�ைல

நி�வன நடத்ைத

தகவல் ெநறிய�ல் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

வைல வண�கம் அறி�கம்

வண�க ெபா�ள�யல் 1,2

அறி�சார் ெசாத்��ைம சட்டம்

வண�க நிர்வாகத்தில் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

வண�க ேமலாண்ைமக்கான நைட�ைற ஆய்�கள்

ஐ.� �ைறய�ல் தற்ேபாைதய சிக்கல்கள்

ப�ராண்ட் வ�வைமப்� மற்�ம் வண�க ேமலாண்ைம

இைணய வர்த்தக உத்திகள் மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்தல்

மின் வண�க �ைறகள்

உலகளாவ�ய ெதாழில்�ைன� மற்�ம் வண�க மாதி�கள்

பாடக்ேகாப்�கள்
IT வர்த்தக ேபச்�வார்த்ைத

வ�ைளயாட்� ேகாட்பா� மற்�ம் ேபச்�வார்த்ைத

வ�வைமப்� சிந்தைன

நைட�ைற கிள�ட் கம்ப்�ட்�ங்

ெதாழில்�ைனேவா�க்கான �திய சட்டங்கள்

திட்ட ேமலாண்ைம

உலகளாவ�ய மன�த வள ேமம்பா�
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 மாஸ்டர் திட்டம்

 ெதாழில்�ைற பாடக்ேகாப்�கள்

 ஆதரவள�க்�ம் வ��ப்பப் பாடக்ேகாப்�கள்

 கட்டாய

 ெநட்ெவார்க் நிர்வாகம்

ெநட்ெவார்க் ேசைவகள் இன்ைறய தகவல் அைமப்புகளின் முக்கியமான 
பகுதியாகும். ெநட்ெவார்க் நிர்வாகிகள் ெநட்ெவார்க் மற்றும் சர்வர் 
அைமப்புகைள உருவாக்கி, தைடகைளச் சரிெசய்து இந்த ெநட்ெவார்க் 
மற்றும் அைமப்புகைள நிர்வகித்து ஆதரிக்கிறார்கள். ெநட்ெவார்க்கில் 

பிரச்சைன ஏற்படும் ேபாது, ெநட்ெவார்க் நிர்வாகி பிரச்சைனக்கு தீர்வு 
கண்டு ெநட்ெவார்க்கில் தகவல்கைளப் பராமரிக்கிறார். இந்தச் ெசறிவில், 
மாணவர்கள் ெநட்ெவார்க் அைமப்புகளின் ெசயல்பாடு மற்றும் தகவல் 
பாதுகாப்பு பற்றி அறிந்து ெகாள்கிறார்கள்.

தர�த் ெதாழில் �ட்பத்தின் அ�ப்பைட

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

வைல நிரலாக்கம் 1

கண�ன� அைமப்� ேகாட்பா�

கம்ப்�ட்டர் �ேராகிராமிங் (ைபதான்)

ெநட்ெவார்க்கிங் அ�ப்பைடகள்

AI 1-க்கான சாப்ட்ேவர் அப்ள�ேகஷன்ஸ்

கண�ன� நிர்வாகம்

ெதாழில்�ைனேவா�க்கான �திய சட்டங்கள்

ேமம்பட்ட �ட்�ங் மற்�ம் �வ�ட்சிங்

கிள�ட் ெநட்ெவார்க்கிங் மற்�ம் ெமய்நிகராக்கம்

IoT மற்�ம் வயர்ெலஸ் ெநட்ெவார்க்�கள்
IoT பயன்பாட்� அைமப்�கள்

பாடக்ேகாப்�கள்
தகவல் பா�காப்�

�ட்�ங் மற்�ம் �வ�ட்சிங்

ெநட்ெவார்க்கிங்கில் ேமம்பட்ட ஆய்�கள்

வைல ெதாழில்�ட்ப அறி�கம்

வைல ேசைவகள் ேமம்பா�

ைசபர் பா�காப்�

தகவல் ெநறிய�ல் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

 ஐ � மாங்கா மற்�ம் அன�ம்

மங்கா மற்றும் அனிம் தைலைமயில் வழிநடத்தப்படும் ஜப்பானின் 
உள்ளடக்க-பைடப்பாற்றல் ெதாழில்துைறகள் உலகளாவிய கவனத்ைத 
ஈர்க்கிறது. ேக.சி.ஜி.ஐ-ல், உள்ளடக்க-பைடப்பாற்றல் ெதாழில்துைறகளில் 
பைழய வணிக மாதிரிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியின் அடிப்பைடயில் புதிய 
வணிக மாதிரிகைள உருவாக்குதல் மற்றும் அனிேமஷன் குறித்து 
திட்டமிட்டு தயாரிப்பைத பயிற்சி ெசய்தல் ேபான்ற பைடப்பாற்றல் 
ெதாழில்துைறகளில் எதிர்ெகாள்ளும் பரந்த அளவிலான சூழ்நிைலகைள 

மாணவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். இந்தப் பாடத்திட்டம் உள்ளடக்கம் 
உருவாக்குவதில் எதிர்ெகாள்ளும் தனிப்பட்ட பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு 
காணுவதற்கான பயிற்சிைய மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது. உள்ளடக்கம் 
மற்றும் பைடப்பாற்றல் ெதாழில்துைறகளில் ஐ.சி.டி-இன் சக்தி 
இன்றியைமயாதது, எனேவ மாணவர்கள் டிஜிட்டல் கருவிகளில் ேதர்ச்சி 
ெபற கற்றுக்ெகாள்கிறார்கள். பாடத்திட்டம் பல விதமான சூழ்நிைலகளில் 
பயன்படுத்த தீர்வுகைள வகுக்கும் திறன்கைளயும் உருவாக்குகிறது.

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

கண�ன� அைமப்� ேகாட்பா�

அன�ேமஷன் வைரதல் அ�ப்பைடகள் ஏ, ப�

வைல நிரலாக்கம் 1

சிறப்� வ�ஷுவல் எஃெபக்ட்ஸ்

காட்சி பட ெசயலாக்கம்

�ஜிட்டல் ஆ�ேயா தயா�ப்�

ேமம்பட்ட சிறப்� காட்சி வ�ைள�கள்

உள்ளடக்கத் ெதாழில்�ைறய�ல் சிறப்� தைலப்�கள்

�ஜிட்டல் அன�ேமஷன் உ�வாக்கம்

கைதக்காட்சி எ��தல் மற்�ம் ஸ்ேடா�ேபார்�ங்

�ச் ம��யா உள்ளடக்க ேமம்பா�

பாடக்ேகாப்�கள்
வ�ஷுவல் ஸ்ேடா� ெடல்லிங் மற்�ம் கம்�ன�ேகஷன்

அன�ேமஷன், திட்டமிடல், உற்பத்தி மற்�ம் ஊக்�வ�ப்ப�ல் சிறப்�த் தைலப்�கள்

கண�ன� வைரவ�யல்

நைட�ைறயான அன�ேமஷன் உற்பத்தி

IT இல் ெபா��ேபாக்�

ப�ராண்ட் வ�வைமப்� மற்�ம் வண�க ேமலாண்ைம

 ஐ.� �ற்�லா

ஜப்பானிய அரசாங்கத்தின் சுற்றுலா ேமம்பாட்டுத் திட்டம் சமீபத்திய 
ஆண்டுகளில் ஆழமான விைளவுகைள ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜப்பானுக்கு 
வரும் ெவளிநாட்டு பார்ைவயாளர்களின் எண்ணிக்ைக ேவகமாக 
அதிகரித்து வருகிறது, 2019 ஆம் ஆண்டில் எப்ேபாதும் இல்லாத அளவிற்கு 
31.88 மில்லியன் பார்ைவயாளர்கள் வந்துள்ளார்கள் (ஆதாரம்: ஜப்பான் 
ேதசிய சுற்றுலா அைமப்பின் ஆய்வு). ேக.சி.ஜி.ஐ-க்கு வளாகம் இருக்கும் 
ஒவ்ெவாரு நகரங்களும் - கிேயாட்ேடா, சப்ேபாேரா மற்றும் ேடாக்கிேயா - 
சுற்றுலா பயணிகளிைடேய மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன, சுற்றுலா 
ேசைவகளுடன் ெதாடர்புைடய ேதைவகைளயும் பிரச்சைனகைளயும் 

ெதாடர்ந்து நிைனவுபடுத்தும் சூழ்நிைலைய உருவாக்குகிறது. 
குறிப்பாக மாணவர்கைளப் பரிமாற்றிக் ெகாள்ள உதவும் இந்தச் ெசறிவு 
துைற, ஐ.டி பயன்படுத்தும் புதிய சுற்றுலா ேசைவகள் மற்றும் வணிக 
மாதிரிகைள ஆய்வு ெசய்ய இந்த நன்ைமகைளப் பயன்படுத்துகிறது. 
ேக.சி.ஜி.ஐ பல ெமாழிகள் மற்றும் ஊடகம் மற்றும் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் 
ஆகியவற்றில் சுற்றுலா தகவல்கைள வழங்குதல், வாடிக்ைகயாளர் 
நடவடிக்ைககைள ஆய்வு ெசய்து முன்கணித்தல் ேபான்ற 
நடவடிக்ைககளின் வழியாக நிஜ-உலக பிரச்சைனகளுக்கு தீர்வு காண 
கற்றுக்ெகாடுக்கிறது.

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

கம்ப்�ட்டர் �ேராகிராமிங் (ைபதான்)

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

வைல நிரலாக்கம் 1,2

ெபா�ள் சார்ந்த அைமப்�கள் வ�வைமப்�

�ச் ம��யா உள்ளடக்க ேமம்பா�

வ�ஷுவல் ஸ்ேடா� ெடல்லிங் மற்�ம் கம்�ன�ேகஷன்

சிறப்� வ�ஷுவல் எஃெபக்ட்ஸ்

அன�ேமஷன், திட்டமிடல், உற்பத்தி மற்�ம் ஊக்�வ�ப்ப�ல் சிறப்�த் தைலப்�கள்

தர� அறிவ�யல்

வண�க ெபா�ள�யல் 1

ப�ராண்ட் வ�வைமப்� மற்�ம் வண�க ேமலாண்ைம

ஊடக ெதாடர்பாடல்

திட்ட ேமலாண்ைம

ஐ.� �ற்�லாவ�ன் அ�ப்பைடகள்

�ற்�லா வண�கத்தின் அ�ப்பைடகள்

பாடக்ேகாப்�கள்
ஜப்பான�ய ச�கத்ைதப் ��ந்� ெகாள்தல்

�ற்�லாவ�ன் பயண இலக்கிற்கான ேமலாண்ைம

�ற்�லாைவ பற்றிய தகவலின் ப�ப்பாய்�

ஐ.� �ற்�லாவ�ல் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

�ற்�லா வ�வைமப்�

ஐ.� �ற்�லா பய�ற்சிப்பண�

உலகளாவ�ய மன�த வள ேமம்பா�

ெமாைபல் பயன்பாட்� ேமம்பா�

 ஃப�ன்ெடக்

பணம் மற்�ம் வங்கிய�யல்

ஃப�ன்ெடக்-இன் அ�ப்பைடகள்

ஃப�ண்ெடக் சிஸ்டம்ஸ் வ�வைமப்�

 வ�வசாயம்

அ�த்த தைல�ைற ேவளாண்ைம தகவலியல்

ேவளாண்ைம ெபா�ளாதாரம்

ேவளாண்ைம தகவல் அைமப்�கள் வ�வைமப்�

 கடல் சார் �ைற

கடல் ெதாழில்�ைறய�ன் அ�ப்பைடகள்

கடல் தகவல் அைமப்�கள் வ�வைமப்�

 �காதாரம் மற்�ம் ம�த்�வம்

ம�த்�வ தகவல் மற்�ம் சட்டம்

ம�த்�வ எல்ைலப்�ற தகவலியல்

ம�த்�வ தகவல் அைமப்�கள் வ�வைமப்�

 உள்ளடக்க சந்ைதப்ப�த்�தல்

உள்ளடக்கத் ெதாழில்�ைறய�ல் சிறப்� தைலப்�கள்

IT இல் இைச

IT இல் ெபா��ேபாக்�

உள்ளடக்க ஊக்�வ�ப்� உத்திகள்

 கல்வ�

மின்-கற்றல் அைமப்�கள�ன் அ�ப்பைடகள்

மின்-கற்றல் வ�யாபாரத்தில் கற்ப�த்தல் வ�வைமப்�

மின்-கற்றல் பாடத்திட்ட வைக ேமம்பா�

ைலப்ர� இன்ஃபர்ேம�க்ஸ்

இண்டர்ேநஷனல் கம்பேரட்�வ் ஸ்ட� ஆஃப் ஸ்�ல் அண்� கார்ப்பேரட் எஜூேகஷன்

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

ெதாழில்�ட்ப தகவல் ெதாடர்� திறன்

வண�க வழங்கல்

வண�கத் ெதாடர்� 1,2

த�க்க சிந்தைன

ஊடக ெதாடர்பாடல்

வண�க ஐ.சி.� ெதாடர்�

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

உற்பத்தி அைமப்� ெபாறிய�யல்

ேராேபா�க் ெசயல்�ைற ஆட்ேடாேமஷன்

பயன்பாட்�த் தகவல் ெதாழில் �ட்பம் எ-இன் �திய ேமம்பா�

பயன்பாட்�த் தகவல் ெதாழில் �ட்பம் ப�-இன் �திய ேமம்பா�

ேமம்பட்ட வண�க ஐ.சி.� ெதாடர்�

ெதாழில்�ட்ப ஆங்கில தகவல் ெதாடர்� திறன்

ICT ெதாழிற்�ைறய�ல் நி�ணத்�வ தகவல் ெதாடர்�கள் தைலைமத்�வ ேகாட்பா� திட்டத்தின் அ�ப்பைடகள்

மாஸ்டர் அறிக்ைக மாஸ்டர் திட்டம் ஹானர்ஸ் மாஸ்டர் திட்டம் ஹானர்ஸ் மாஸ்டர் ஆய்வறிக்ைக

 வைல அைமப்�கள் ேமம்பா�

வைல அைமப்புகைள உருவாக்குவதில் விதியாக நிறுவனத்தின் உள் 
பயன்பாட்டிற்கான உள்ளடங்கைளக் ெகாண்டிருக்கும் கார்ப்பேரட் 
இன்ட்ராெநட்களில் வைலத்தளங்கைள உருவாக்குதல், மற்றும் 
இைணயத்தில் ெவளிப்புற பயன்பாட்டிற்காக ெவளியிடப்படும் 
வைலத்தளங்கைள உருவாக்குதல் இரண்டும் அடங்கும். ெபாதுவாக, 
வைல அைமப்பு உருவாக்குபவர்கள் HTML5 ேபான்ற நிரலாக்க ெமாழிகள் 

மற்றும் மார்க்அப் ெமாழிகைளப் பயன்படுத்தி வைலத்தளங்கைளக் 
குறியிடுகிறார்கள். எனினும், அவர்களின் ெபாறுப்புகளில் உள்ளடக்க 
ேமலாண்ைம அைமப்புகளின் (சி.எம்.எஸ்) பயன்பாடும் அடங்கும். 
இந்தச் ெசறிவில், மாணவர்கள் வைல அைமப்புகைளப் எப்படி 
நிரலாக்கம் ெசய்து குறியிட ேவண்டும் என்பைத கற்றுக்ெகாண்டு 
வைலயைமப்புகளின் அடிப்பைடகைளப் படிக்கிறார்கள்.

தர�த் ெதாழில் �ட்பத்தின் அ�ப்பைட

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

கம்ப்�ட்டர் �ேராகிராமிங் (ைபதான்)

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

வைல நிரலாக்கம் 1,2

AI 1-க்கான சாப்ட்ேவர் அப்ள�ேகஷன்ஸ்

வைல வண�கம் அறி�கம்

தர�த்தள ெதாழில்�ட்பத்தில் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

கண�ன� அைமப்� ேகாட்பா�

ெநட்ெவார்க்கிங் அ�ப்பைடகள்

வைல ெதாழில்�ட்ப அறி�கம்

வைல ேசைவகள் ேமம்பா�

பாடக்ேகாப்�கள்
வைல நிரலாக்கம் 3

ெபா�ள் சார்ந்த நிரலாக்கம்

ெபா�ள் சார்ந்த அைமப்�கள் வ�வைமப்�

ெமன்ெபா�ள் ெபாறிய�யல்

வ�வைமப்� சிந்தைன

ெமாைபல் பயன்பாட்� ேமம்பா�

தகவல் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான �ள்ள�வ�வரங்கள்

AI அறி�கப்ப�த்�தல்

அல்கா�தம் அறி�கப்ப�த்�தல்

கம்ப்�ட்டர் �ேராகிராமிங் (ைபதான்)

தர�த் ெதாழில் �ட்பத்தின் அ�ப்பைட

கண�ன� அைமப்� ேகாட்பா�

பயன்பாட்� தகவ�க்கான அ�ப்பைட கண�தம்

இயந்திர கற்றல் மற்�ம் அதன் பயன்பா�

�ட்� உகப்பாக்கம்

AI 1, 2-க்கான சாப்ட்ேவர் அப்ள�ேகஷன்ஸ்

ேடட்டா ைமன�ங்

தர�த்தள ெதாழில்�ட்பத்தில் ேமம்பட்ட தைலப்�கள்

வ�ைளயாட்� மற்�ம் AI

இயற்ைக ெமாழி ��ந்� ெகாள்�தல்/�ரல் ��ந்� ெகாள்�தல்

பாடக்ேகாப்�கள்
ம�த்�வ எல்ைலப்�ற தகவலியல்

ேராபாட்�க்ஸ் மற்�ம் AI

தர� அறிவ�யல்

ச�கம் மற்�ம் AI 1, 2

கம்ப்�ட்டர் �ேராகிராமிங் (ஜாவா)

AI-க்கான கண�தம்

21 ஆம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் இருந்து, ஆழமாக கற்றுக்ெகாள்ளும் 
ேகாட்பாடு மிகவும் விைரவாக முன்ேனறியதால், சமூகத்ைத 
மாற்றுவதற்கான விதிக்கப்பட்ட அடிப்பைட ெதாழில்நுட்பமாக ஏ.ஐ 
ேதான்றியுள்ளது, இைணயத்ைதப் பயன்படுத்தி அதிக அளவிலான 
தகவல்கைளப் ெபறுதல் எளிதானது மற்றும் நுண்ெசயலிகளும் பிற கணினி 
அைமப்புகளும் ேவகம் மற்றும் திறனில் மிகவும் ேமம்பட்டுள்ளன. 
தற்ேபாது இயந்திர ெமாழிெபயர்ப்பு, சுயமாக ஓட்டும் வாகனங்கள், 
மருத்துவ தகவல் ெசயலாக்கம், நர்சிங் பராமரிப்பு ேசைவகள் மற்றும் மின்- 
விைளயாட்டுகளுக்கு ேராேபாக்கள் ஆகியவற்றுடன் ெபருநிறுவன 

உத்திகளின் திட்ட அறிக்ைக, விவசாய ேமலாண்ைம மற்றும் பிற 
வணிகங்களுக்கான புதிய அணுகுமுைறகளுடன் ஏ.ஐ-க்கான 
பயன்பாடுகளின் ேநாக்கம் கண்மூடித்தனமாக விரிவைடகிறது. 
ஏ.ஐ-ல் ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆய்வுகள் துைறயில், 
மாணவர்கள் ஏ.ஐ ேகாட்பாட்டில் ஒரு அடிப்பைட அடித்தளத்ைதப் ெபற்று 
அது பயன்படுத்தப்படும் துைறகளின் நிஜ உலக எடுத்துக்காட்டுகள் 
வழியாக கற்றுக்ெகாள்வதன் மூலம் ெதாடங்குகிறார்கள். பாடத்திட்டம் 
ஏ.ஐ-ஐப் பயன்படுத்தும் நிபுணர்கைள உருவாக்கும் ேநாக்கத்துடன், 
எண்ணற்ற ெதாடர்புைடய ெமன்ெபாருள் நிரல்கைள ஆய்வு ெசய்கிறது.

 ெசயற்ைக �ண்ணறி�
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ெதாழில்முைற பட்டம் 
ெபறுவதற்கான வழிமுைறகள்

முதல்-ஆண்டு மாணவர்கள்

�தல் ெசமஸ்டர்

அ�ப்பைட அறிவ�ன
த�வ�ரமான ப�ப்�

▪ பள்ள� �ைழ� வ�ழா / �திய மாணவர்
 ேநாக்�நிைல / கல்வ� ஆேலாசைன

▪ ேகாைடக்கால த�வ�ர வ�ப்�கள்

▪ ேகாைட கால த�வ�ர வ�ப்�கள்

நிைறவான மாணவர் வாழ்க்ைக

● �திய மாணவர்க�க்கான வரேவற்� வ�ழா

● ெவள�நாட்� �ட்டாளர் பல்கைலக்கழகத்தில் 
 பய�ற்சிப் பண� (வ��ந்தினர் வ���ைரயாளர்)

● ஒ� தன�யார் நி�வனத்�டன் வண�கப் 
 பய�ற்சிப் பண�

● நிகழ்ச்சிகள்

● வாழ்க்ைகத்ெதாழில் ஆேலாசைன

முதல்-ஆண்டு மாணவர்கள்

இரண்டாவ� ெசமஸ்டர்

மிக�ம் சிறப்� வாய்ந்த
அறிைவப் ெப�தல்

உங்கள் மாஸ்டர் திட்டத்ைத
தயார் ெசய்ய ெதாடங்க�ம்

▪ மாஸ்டர் திட்டத்திற்காக �ன்ேனற்பா�கைளச்
 ெசய்ய ெதாடங்க�ம்

▪ �ைறயாக வ�ம் ேதர்�கள்

▪ வசந்தகால த�வ�ர வ�ப்�கள்

▪ ஜப்பான�ய மற்�ம் ெவள�நாட்� 
 பய�ற்�நர்கள�ன் சிறப்� வ���ைரகள்

● வாழக்ைகத்ெதாழில் வழிகாட்�தல்

● பல்ேவ� ேவைல-ேதடல் உதவ� வ�ப்�கள்

● நவம்பர் வ�ழா

பள்ள� �ைழ� வ�ழா

ெதாடக்கம் மாஸ்டர் திட்டம் இ�தி ேதர்�
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1 2 இரண்டாம்-ஆண்டு மாணவர்கள்

�ன்றாவ� ெசமஸ்டர்

நைட�ைற மற்�ம் ேமம்பட்ட
பாடங்கள�ன் ப�ப்�

உங்கள் மாஸ்டர் திட்டத்தில்
பண�ப்��ய ெதாடங்க�ம்

▪ உங்கள் மாஸ்டர் திட்டத்தில் 
 பண�ப்��ய ெதாடங்க�ம்

▪ வழக்கமான வசந்தகால ேதர்�கள்

▪ ேகாைடக்கால த�வ�ர வ�ப்�கள்

நி�ணத்�வத்ைத ேமம்ப�த்த
பய�ற்சிகள் மற்�ம் ப�ப்�
மாஸ்டர் திட்டத்திற்கான

க�த்ைத நிைற� ெசய்தல்

▪ வாய்வழி காட்சியள�ப்� �லம் 
 மாஸ்டர் திட்டம் �றித்� 
 ேநர்�கத்ேதர்�

▪ ஜப்பான�ய மற்�ம் ெவள�நாட்� 
 பய�ற்�நர்கள�ன் சிறப்� வ���ைரகள்

▪ ேக.சி.ஜி வ���கள் (ேக.சி.ஜி மற்�ம் 
 ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் மிகச் சிறப்பான திட்டங்கள�ன் 
 அறிவ�ப்�)

▪ பட்டம் வழங்�ம் வ�ழா

நிைறவான மாணவர் வாழ்க்ைக

● தன�யார் நி�வனங்கள் �லம் வளாகத்தில் 
 வ�ளக்கக்காட்சிகள்

● பல்ேவ� த�திகைளப் ெப�தல்

● ெவள�நாட்� �ட்டாளர் பல்கைலக்கழகத்தில் 
 பய�ற்சிப் பண� (வ��ந்தினர் வ���ைரயாளர்)

● நிகழ்ச்சிகள்

● பல்ேவ� ேபாட்�கள�ல் பங்ேகற்ப�

இரண்டாம்-ஆண்டு மாணவர்கள்

நான்காவ� ெசமஸ்டர்

நிைறவான மாணவர் வாழ்க்ைக

● பட்டம் நிைற� ெசய்�ம் ெகாண்டாட்டங்கள்

3 4

வ�ப்பைற காட்ச ிவ�ப்பைற காட்சி

ேகாைடக்கால த�வ�ர வ�ப்�கள்.
காப� ஹவர் வழியாக ஆசி�யர்க�டன்

ப�மாற்றங்கைள ஆழப்ப�த்�தல்.

ேகாைடக்கால த�வ�ர வ�ப்�கள்.
காப� ஹவர் வழியாக ஆசி�யர்க�டன்

ப�மாற்றங்கைள ஆழப்ப�த்�தல்.
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ஆசிரியர் அறிமுகம்
KCGI இல், ஓர் ஆசிரியருக்கு 10-க்கும் குைறவான மாணவர்கள் உள்ளனர்.

William K. Cummings  ேபராசி�யர்
அெம�க்காவ�ன் மிச்சிகன் பல்கைலக்கழகத்தில் கைலய�ல் இளங்கைல பட்டம்
அெம�க்காவ�ன் ஹார்வர்ட் பல்கைலக்கழகத்தில் தத்�வவ�யலில் �ைனவர் பட்டம்
சர்வேதச கல்வ�ய�ன் �ன்னாள் ேபராசி�யர், ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கைலக்கழகம், அெம�க்கா

Yoshitaka Kai  ேபராசி�யர்
இளங்கைல ெபாறிய�யல், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்; ��கைல ெபாறிய�யல், இன்ஜின�ய�ங்கில் �ைனவர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம் 
(கண�தவ�யல் ெபாறிய�யலில் �க்கிய பாடத்�டன்);   வண�கவ�யல் ேபராசி�யர், க்வான்ெசய் க�ய�ன் பல்கைலக்கழகத்தின் பட்டதா� பள்ள�   
�ன்னாள் ஊழியர், �ஜின் லிமிெடட்; �ன்னாள் ெபா� ேமலாளர், மிட்�ப�ஷி �ரஸ்ட் மற்�ம் ேபங்கிங் கார்ப்பேரஷன்
�ன்னாள் உதவ� ேபராசி�யர், வண�க நிர்வாக ப�ப்�கள், ேகாெப பல்கைலக்கழகம்;
�ன்னாள் சிறப்� பட்டதா� பள்ள� ேபராசி�யர், க்வான்ெசய் க�ய�ன் பல்கைலக்கழகம் (இயக்�நர், ேமலாண்ைம வ��க ஆராய்ச்சி)
ஓய்�ப் ேபராசி�யர், க்வான்ெசய் க�ய�ன் பல்கைலகழகம்

Tsuneo Imai  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல் 
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் ��கைல ெபாறிய�யல் 
ஃப��ஜிட்� லிமிட்ெடட்�ன் கண�ன�ப் ப��வ�ல் �ன்னாள் ��நிைல ேமலாளர்
�ன்னாள் �ைண தைலவர், ஃப��ஜிட்� ேலர்ன�ங் ம��யா ேகா.
�ைண தைலவர், ஜப்பான் மின் கற்றல் சங்கம்

உலகளாவிய IT வர்த்தக நிைலக்களத்தில் வளரும் வழிகாட்டித் 
தைலவர்கைள உருவாக்குவதற்கான நமது குறிக்ேகாைள 
அைடவதற்காக, உலெகங்கிலும் இருந்து திரட்டப்பட்ட KCGI 
இன் ஆசிரியர்கள், தகவலியல், வணிக நிர்வாகம் மற்றும் 
கற்பித்தல் ஆகிய துைறகளில் உலகத்தரம் வாய்ந்தவர்களாக 
ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பிரதான நிறுவனங்களில் IT 
வியூகங்கைள திட்டமிட்டு ெசயல்படுத்திய வல்லுநர்களின் 
நைடமுைற அனுபவத்ைதக் ெகாண்டவர்களாகவும் உள்ளனர்.

ஆசி�யர் ெசயல்�ைறத் திட்டம்
ஆசிரிய உறுப்பினர்களின் ஆேலாசைனயுடன் தங்களது எதிர்கால 
அபிலாைஷகளுக்கு ெபாருத்தமானவற்ைற ஒவ்ெவாரு 
மாணவரும் கற்க விரும்பும் சூழைல KCGI ஏற்பாடு ெசய்துள்ளது.
KCGI ேபராசிரியர்கள் இரண்டு முக்கிய பாத்திரங்கைள 
வகிக்கின்றனர்.
முதலில், KCGI ஆசிரியர்கள் கல்வியாதார வளங்களின் 
பங்குகைள வகிக்கின்றனர்.

மாணவர்களுக்கு, ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் ஒரு கல்வியாதார 
வளங்களாக உள்ளனர். மாணவர்கள், ஆசிரிய 
உறுப்பினர்களிடமிருந்து தங்களது இலக்குகைள அைடயத் 
ேதைவயான தகவல்கைள கற்க இயலும்.
இரண்டாம் பங்களிப்பு KCGI ஆசிரியர்கள் கல்வி 
ஒருங்கிைணப்பாளர்களாகவும் இருக்கின்றனர். 
பாடங்களின் உள்ளடக்கத்ைத மாணவர்கள் புரிந்து 
ெகாள்ளுதைல எளிதாக்க, ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் படிக்கும் 
ெசயல்முைறகைள திட்டமிட்டு உறுதி ெசய்கின்றனர். 
பல்ேவறு கல்வி வளங்கைளக் ெகாண்ட மாணவர்கைள 
இைணக்கும் பங்களிப்பில், ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் கல்வி 
ஆய்வு ஒருங்கிைணப்பாளர்களாக ெசயல்படுகின்றனர்.
இப்பங்களிப்புகைள திறம்பட நிைறேவற்றி அதிகபட்ச 
ஆதரைவ வழங்குவேத எங்கள் ஆசிரியர்களின் ெசயல்முைற 
ேநாக்கமாக உள்ளெதன KCGI-ல் நாங்கள் நம்புகிேறாம், 
இதனால் ஒவ்ெவாரு மாணவரும் தங்களது கல்வி இலக்குகைள 
அைடயலாம்.

Koji Ueda  ேபராசி�யர்
கன்சா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல   ெபாறிய�யல் பட்டம்
கன்சாய் பல்கைலக்கழகப் பட்டதா� பள்ள�ய�லி�ந்� ��கைல ெபாறிய�யல் பட்டம்
அெம�க்காவ�ன் ேராெசஸ்டர் இன்ஸ்���ட் ஆப் ெடக்னாலஜிய�ல் கண�ன� அறிவ�யலில் ��கைல 
அறிவ�யல்   �ன்னர் மாட்�ஷிட்டா எலக்ட்�க் ெவார்க்ஸ், லிமிெடட்�ல் பண�
JICA (ஜப்பான் சர்வேதச ஒத்�ைழப்� நி�வனம்) நி�ணர் (ICT) ெமாசாம்ப�க்கிற்�

Toshio Okamoto  ேபராசி�யர்
ேடாக்கிேயா கா�ெக பல்கைலக்கழகத்தில் கல்வ� உளவ�யலில் ��கைலப் பட்டம்   ேடாக்கிேயா இன்ஸ்���ட் ஆப் ெடக்னாலஜிய�ல் ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம்
எலக்ட்ேரா-கம்�ன�ேகஷன்ஸ் பல்கைலய�ன் ஓய்� ெபற்ற ேபராசி�யர்   �ன்னாள் கல்வ�த் �ைற இயக்�னர், தகவல் கண�ன� ஆய்�க் கழகத்தின் �ன்னாள் இயக்�நர் மற்�ம் 
எலக்ட்ேரா-கம்�ன�ேகஷன்ஸ் பல்கைலய�ன் சர்வேதச ப�வர்த்தைன ைமயத்தின் �ன்னாள் தைலவர்
தகவல் ஆய்�க் கல்வ�க்கான ஜப்பான�ய சங்கத்தின் தைலவர்   கல்வ�ய�ல் தகவல் மற்�ம் அைமப்�க�க்கான ஜப்பான�ய சங்கத்தின் �ன்னாள் தைலவர்
ஜப்பான�ய கல்வ� ெதாழில்�ட்ப சங்க �ன்னாள் இயக்�னர்   இ-கற்றல் வ��� நி�வனத்தின் நிர்வாகக் ��வ�ன் தைலவர்
இன்ஸ்���ட் ஆப் எெலக்ட்ரான�க்ஸ், இன்ஃபர்ேமஷன் அண்ட் கம்�ன�ேகஷன் இன்ஜின�யர்ஸ் உ�ப்ப�னர்
ஜப்பான் தகவல் நைட�ைறச் சங்கத்தின் ISO / SC36-WG2 IPSJ பங்கள�ப்� வ��� 2013 இன் தைலவர்

Hideaki Kashihara  ேபராசி�யர்
ஒசாக்கா ப்�ஃெபக்சர் பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல்
ஒசாக்கா ப்�ஃெபக்சர் பல்கைலக்கழகத்தில் ��கைல ெபாறிய�யல்
ஒகயாமா பல்கைலய�ல் ெபாறிய�யலில் �ைனவர்
MOT மற்�ம் தகவல் ெபாறிய�யலில் சான்றள�க்கப்பட்ட நி�ணத்�வ ெபாறியாளர்
சான்றள�க்கப்பட்ட IT ஒ�ங்கிைணப்பாளர்   டாய் நிப்பான் MFG, Co., Ltd. இல் �ன்னாள் திட்ட ேமலாளர்

Akihiro Kimura  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜிய�ல் இளங்கைல மற்�ம் ��கைல அறிவ�யல் 
ெதாழில்�ட்ப ெபாறியாளர் (ெநட்ெவார்க், தகவல் பா�காப்�)
ர�ேஹா� கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ய�ன்  வளாக �தல்வர் 
ஜப்பான�ய (நிப்பான்) தகவல் அைமப்�க்கான சங்கத்தின் இயக்�னர்
�காதார தகவல் ெதாழில் �ட்ப நி�ணர்

Hiromi Kitayama  ேபராசி�யர்
ஜப்பான�ய தகவல் அைமப்�கள் சங்கத்தின் உ�ப்ப�னர்   காம்ேவ ேகா. லிமிெடட் நி�வனத்தின் ேமற்பார்ைவ வண�க ஆேலாசகர்.   
அல்பா� ேகா. லிமிெடட் நி�வன ஆேலாசகர்.   கிேயாட்ேடா ப்�ஃெபக்சர் தகவல் ெதாழிற்�ைற சங்கத்தின் ஆேலாசகர்   
ேகஷின் சிஸ்டம் �சர்ச் ேகா. லிட். நி�வனர் மற்�ம் �தல் ப�ரதிநிதி இயக்�னர்.
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் சிஸ்டம் அேசாசிேயஷன�ன் நிர்வாக இயக்�னர்கள் ��வ�ன் �ன்னாள் தைலவர் 
ஆல்ஃபைலன் ேகா. லிட். இன் �ன்னாள் தைலைம நிர்வாக அதிகா�

Masaharu Imai  ேபராசி�யர்
இளங்கைல ெபாறிய�யல், நேகாேயா பல்கைலக்கழகம்.   நேகாேயா பல்கைலக்கழக பட்டதா� பள்ள�ய�ல் �ைனவர் ப�ப்ைப நிைற� ெசய்தவர் (கம்ப்�ட்டர் சய�ன்ஸில் �தன்ைமயானவர்)   
ெபாறிய�யலில் �ைனவர், ஓய்�ப் ேபராசி�யர் மற்�ம் �ன்னாள் ேபராசி�யர், ஒசாகா பல்கைலக்கழக �ன்னாள் ேபராசி�யர், ேடாேயாஹாஷி ெதாழில்�ட்ப பல்கைலக்கழகம்   
�ன்னாள் ெகௗரவ இைண ேபராசி�யர், ெதன் கேராலினா பல்கைலக்கழகம், அெம�க்கா IEEE வாழ்நாள் உ�ப்ப�னர் மற்�ம் IEEE தரநிைல சங்க உ�ப்ப�னர் IFIP ெவள்ள� �க்கிய உ�ப்ப�னர் 
மற்�ம் IFIP TC10 WG10.5 உ�ப்ப�னர்   ஜப்பான் தகவல் நைட�ைறப்ப�த்�தல் சங்கத்தின் (IPSJ) மற்�ம் எெலக்ட்ரான�க்ஸ் நி�வன உ�ப்ப�னர், தகவல் மற்�ம் ெதாடர்பாடல் ெபாறியாளர்கள் (IEICE)   
ெசமிகண்டக்டர் & சிஸ்டம் �ைசன் ெடக்னாலஜி கமிட்� இைண உ�ப்ப�னர், ஜப்பான் எெலக்ட்ரான�க்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்ேமஷன் ெடக்னாலஜி இண்டஸ்ட்�ஸ் அேசாசிேயஷன் (JEITA)
ப�ரதிநிதி இயக்�நர், AISIP த�ர்�கள் ேகா, லிமிெடட் இயக்�னர், ெடக்சார் இன்க்.

Yoichi Terashita  ேபராசி�யர் / �ைணத்தைலவர்

கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல அறிவ�யல் பட்டம்
அெம�க்காவ�ன் அேயாவா பல்கைலக்கழகத்தில் தத்�வத்தில் டாக்டர் பட்டம்
கனசவா இன்ஸ்���ட் ஆப் ெடக்னாலஜிய�ல் ஓய்� ெபற்ற ேபராசி�யர் 
தாய்லாந்�க்கான �ன்னாள் JICA (ஜப்பான் சர்வேதச ஒத்�ைழப்� நி�வனம்) நி�ணர்

Shigeru Eiho  ேபராசி�யர் / �ைணத்தைலவர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� இளங்கைல ெபாறிய�யல்   மற்�ம் ��கைல ெபாறிய�யல் பட்டம் ெபற்றவர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழக ஓய்� ெபற்ற ேபராசி�யர், இன்ஸ்���ட் ஆப் சிஸ்டம்ஸ், கண்ட்ேரால் மற்�ம் இன்ஃபர்ேமஷன் இன்ஜின�யர்ஸின் 
�ன்னாள் தைலவர்   இன்ஸ்���ட் ஆப் சிஸ்டம்ஸ், கண்ட்ேரால் மற்�ம் இன்ஃபர்ேமஷன் இன்ஜின�யர்ஸின் க�ன்சலர்
ஜப்பான�ய ெம�க்கல் இேமஜிங் ெடக்னாலஜி (JAMIT) சங்கத்தின் ேமற்பார்ைவயாளர் 
இன்ஃபர்ேமஷன் மற்�ம் கம்�ன�ேகஷன் இன்ஜின�யர்ஸ் நி�வனத்தின் எெலக்ட்ரான�க்ஸ் இன்ஸ்���ட்�ல் ஃெபல்ேலா உ�ப்ப�னர்.

Shinji Tomita  ேபராசி�யர் / �ைணத்தைலவர்
இளங்கைல ெபாறிய�யல், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்; ெபாறிய�யலில் �ைனவர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம் (எலக்ட்�கல் இஞ்ஜின�ய�ங்கில் �க்கிய பாடத்�டன்);   ெபாறிய�யல் ேபராசி�யர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   ேபராசி�யர் - 
ஓய்�, கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;   தகவலியல் பட்டதா� பள்ள�ய�ன் �ன்னாள் �ன்; கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்.   �ன்னாள் இயக்�நர், ெபா� ஊடக ைமயம், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;   �ன்னாள்   ேபராசி�யர் மற்�ம் நிர்வாக 
ப��� தைலவர், அ�ப்பைட நியமனம், ெமட்��யல் ெசல் ஒ�ங்கிைணந்த சிஸ்டம்ஸ் ேபஸ், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;   �ன்னாள் ேபராசி�யர், க்�ஷு பல்கைலக்கழகம்;   ஆேலாசைன ேபராசி�யர், ஹார்ப�ன் இன்ஸ்���ட் ஆப் 
ெடக்னாலஜி   உ�ப்ப�னர், டாக்டர்ரல் கல்வ� �ன்னண� திட்டம் ��, ஒ�ங்கிைணந்த �லம் (தகவலியல்)   தகவல் ெசயலாக்கத்திற்கான சர்வேதச �ட்டைமப்� (IFIP), TC10 கமிட்�ய�ன் உ�ப்ப�னர் உட்பட இதர �ந்ைதய பதவ�கள்;   அறங்காவலர், 
ஜப்பான�ய தகவல் ெசயலாக்க சங்கம் (IPSJ); கிைள இயக்�நர், கன்சாய் கிைள, IPSJ;   ெகௗரவ ஆராய்ச்சி இயக்�னர், கிேயாட்ேடாவ�ன் ேமம்பட்ட அறிவ�யல், ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் ேமலாண்ைம ஆராய்ச்சி நி�வனம் (ASTEM RI / கிேயாட்ேடா);   
ெகௗரவ ஆராய்ச்சி இயக்�னர் உ�ப்ப�னர், கிேயாட்ேடா ஐ� நிர்வாகிகள் ஆேலாசைனக் ��;   உ�ப்ப�னர், நி�ணர் ேதர்� ��, அறிவ�யல் கழகம், ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் கண்�ப��ப்� (CSTI);   எக்ஸாஸ்ேகல் �ப்பர் கம்ப்�ட்டர் ேமம்பாட்� திட்ட 
மதிப்ப�� மற்�ம் ஆய்�க் ��;   மற்�ம் இ�க்ைக, தகவலியல் ெகாள்ைகய�ன் கிேயாட்ேடா �ன்னண� நி�ணர் ��   உ�ப்ப�னர், எெலக்ட்ரான�க்ஸ் இன்ஸ்���ட், தகவல் மற்�ம் ெதாடர்� ெபாறியாளர்கள் (IEICE);   உ�ப்ப�னர், IPSJ

Masaki Nakamura  ேபராசி�யர் / இயக்�னர், சப்ேபாேரா ெசயற்ைகக்ேகாள்
அேயாமா க�ய�ன் பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபா�ளாதாரம் 
நிேஹான் �ன�சிஸ், லிமிெடட் நி�வனத்தில் பண���ந்த ப�ற�, அவர் 1987 இல் dGIC இன்க்ைக  நி�வ�னார்.
அவர் நி�வனத்தின் தைலவர்-இயக்�னராக உள்ளார்.
ெஹாக்ைகேடா கம்ப்�ட்டர் ெதாடர்பான ெதாழில்�ைற �காதார காப்ப�� �ன�யன�ன் தைலைம இயக்�னர்
ெஹாக்ைகேடா தகவல் அைமப்� ெதாழிற்�ைற சங்கத்தின் தைலவர்
அைனத்� நிப்பான் தகவல் ெதாழிற்�ைற சங்கக் �ட்டைமப்ப�ன் தைலவர்

Gary Hoichi Tsuchimochi  ேபராசி�யர் / �ைணத்தைலவர்
இளங்கைல மற்�ம் ��கைல பட்டப்ப�ப்�, கலிஃேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகம் (�எஸ்ஏ); மாஸ்டர் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஏஸியன் ஸ்ட�ஸ், மாஸ்டர் ஆஃப் எஜுேகஷன் (Ed. M.), டாக்டர் ஆஃப் எஜுேகஷன் (Ed. D.), ெகாலம்ப�யா பல்கைலக்கழகம், �எஸ்ஏ; டாக்டர் ஆஃப் 
எஜுேகஷன், ேடாக்கிேயா பல்கைலக்கழகம்   கல்வ�த்�ைறக்கான �ன்னாள் �� ேநர பய�ற்சியாளர், மன�த ேநயத்திற்கான ஃேபகல்�, ெகா�ஷிகன் பல்கைலக்கழகம்; மன�த அறிவ�ய�க்கான �ன்னாள் ேபராசி�யர், கிராஜுேவட் ஸ்�ல், ேடாேயா எய்வா வ�மன்ஸ் 
பல்கைலக்கழகம்; 21வ� �ற்றாண்�ன் கல்வ� ைமயத்தின் �ன்னாள் ேபராசி�யர், ஹிேராசகி பல்கைலக்கழகம்; ெடய்கிேயா பல்கைலக்கழகத்தின் �ன்னாள் ேபராசி�யர்; கற்றல் மற்�ம் கற்ப�த்தல் ைமயத்தின் �ன்னாள் இயக்�னர், ெடய்கிேயா பல்கைலக்கழகம்   
வ�க்ேடா�யா பல்கைலக்கழக (கனடா) கல்வ�த்�ைறய�ன் �ன்னாள் சிறப்� ேபராசி�யர்; சிறப்� ஆராய்ச்சியாளர், மார்க். �. ஓர் ஜப்பான் ஸ்ட�ஸ்க்கான ைமயம், ச�த் ஃப்ேளா�டா பல்கைலக்கழகம்; சிறப்� ேபராசி�யர், ேமல்நிைல ப�ப்�க்கான கல்வ� ைமயம், நேகாயா 
பல்கைலக்கழகம்   ஆய்� ேபராசி�யர், கல்வ�, கலாச்சாரம், வ�ைளயாட்�, அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில் �ட்பத்தின் (எம்இஎக்ஸ்� (MEXT)) அைமச்சரைவ பல்கைலக்கழகத்திைன நி��ம் மன்றம் (ஒப்ப�ட்�க் கல்வ�, ஜப்பான�ல் வழங்கப்ப�ம் கல்வ�ய�ன் வரலா�, மன�த 
அறிவ�ய�க்கான அ�ப்பைட பய�ற்சி (கல்வ�), மன�தாப�மானம் I மற்�ம் II ஐ ப�ப்பதற்கான அ�ப்பைட பய�ற்சிய�ைன வழங்�தல்); ஆய்� ேபராசி�யர், எம்இஎக்ஸ்� (MEXT) பல்கைலக்கழகத்திைன நி��ம் மன்றம் (கல்வ�க்கான ஒப்ப�ட்� வரலா�); கல்வ� 
ஆேலாசக�க்கான சான்றிதழ், ப்�க்ஹாம் யங் பல்கைலக்கழகம், �எஸ்ஏ; ேபார்ட்ஃேபாலிேயாைவ கற்ப�ப்பதற்கான பய�ற்சி சான்றிதழ், டல்ெஹளஸி பல்கைலக்கழகத்தில் (கனடா) ெபற்ற பல்கைலக்கழகத்தின் மதிப்ப�� நி�வனம் மற்�ம் கல்வ�க்கான பட்டங்கள்

Nguyen Ngoc Binh  ேபராசி�யர் / �ைணத்தைலவர்
சிஸிநவ் மாநில பல்கைலக்கழகத்தில் (இப்ெபா�� ேமால்ேடாவா மாநில பல்கைலக்கழகம்) இ�ந்� பயன்பாட்�க் கண�தத்தில் இளநிைல பட்டம், ெதாழில்�ட்பத்�க்கான ேடாேயாஹசி பல்கைலக்கழகத்தின் ெபாறிய�யல் பட்டதா� கல்��ய�ல் இ�ந்� ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம், ஒசாகா 
பல்கைலக்கழகத்தின் ெபாறிய�யல் அறிவ�ய�க்கான கல்��ய�ல் இ�ந்� அ�ப்பைட ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம், ெதாழில்�ட்பத்�க்கான ேடாேயாஹசி பல்கைலக்கழகத்தில் ேபராசி�யராக பண�யாற்றி ஓய்�   சிஸிநவ் மாநில பல்கைலக்கழகத்தில் (இப்ெபா�� ேமால்ேடாவா மாநில 
பல்கைலக்கழகம்) இ�ந்� பயன்பாட்�க் கண�தத்தில் இளநிைல பட்டம், ெதாழில்�ட்பத்�க்கான ேடாேயாஹசி பல்கைலக்கழகத்தின் ெபாறிய�யல் பட்டதா� கல்��ய�ல் இ�ந்� ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம், ஒசாகா பல்கைலக்கழகத்தின் ெபாறிய�யல் அறிவ�ய�க்கான கல்��ய�ல் இ�ந்� 
அ�ப்பைட ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம், ெதாழில்�ட்பத்�க்கான ேடாேயாஹசி பல்கைலக்கழகத்தில் ேபராசி�யராக பண�யாற்றி ஓய்� ஹேனாய�ல் உள்ள தகவல் ெதாழில்�ட்பத்�க்கான வ�.என்.� ஃப�ராங்ேகாஃேபான் கல்வ� நி�வனத்தின் �ன்னாள் இயக்�னர், ஹேனாய�ல் உள்ள எச்.�. � 
�லக தகவல் ெநட்ெவார்க் ைமயத்தின் �ன்னாள் இயக்�னர்   ஏ.சி.எம்/ஐ.ஈ.ஈ.ஈ-இன் உ�ப்ப�னர், இன்ஸ்���ட் ஆஃப் எெலக்ட்ரான�க்ஸ், தகவல் மற்�ம் ெதாடர்� ெபாறியாளர்கள் (ஐ.ஈ.ஐ.சி.ஈ); தகவல் ெசயலாக்கத்திற்கான வ�யட்நாம் சங்கம் (வ�.ஏ.ஐ.ப�); நிப்பான் அப்ைள� இன்ஃபர்ேம�க்ஸ் 
ெசாைசட்� (என்.ஏ.ஐ.எஸ்); ேதசிய தகவல் மற்�ம் ெதாடர்� ெதாழில்�ட்ப நி�வனத்தின் (என்.ஐ.சி.�) �ன்னாள் சர்வேதச ஆேலாசகர், வ�யட்நாமின் வாெனாலி மற்�ம் மின்ன�வ�யல் சங்கத்தின் (ஆர்.ஈ.வ�) �ன்னாள் தைலவர்.   ஜப்பான் �ன்னாள் மாணவர்கள�ன் வ�யட்நாம் சங்கத்தின் (வ�.ஏ.ெஜ.ஏ) 
�ன்னாள் தைலவர், ஜப்பான் �ன்னாள் மாணவர்கள�ன் ஏ.எஸ்.ஈ.ஏ.என் க�ன்சிலின் �ன்னாள் தைலவர், ஏ.எஸ்.ெஜ.ஏ இண்டர்ேநஷலின் �ன்னாள் இயக்�னர் (ஜப்பான் ெவள��ற� அைமச்சகத்தின் கீழ்), வ�யட்நாம்-ஜப்பான் நட்� சங்கத்தின் (வ�.ேஜ.எஃப்.ஏ) �ன்னாள் �ைணத் தைலவர்.

Hiroyuki Itoh  ேபராசி�யர்
ெஹாக்ைக-க�ய�ன் பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபா�ளாதார பட்டம்.
ெஹாக்ைகேடா பல்கைலக்கழகத்தில் ஊழியராக பண�யாற்றிய ப�ன்னர், 1995ல் அவர் கி�ப்டன் ஃப��ச்சர் 
ம��யா இன்க். –ஐ நி�வ�னார்.
இந்நி�வனத் தைலவராக அவர் உள்ளார்.   அவர் "ஹட்ஸ்�ன் மி�" ஐ உ�வாக்கி�ள்ளார்.

Isao Akiyama  ேபராசி�யர்
வாஸேட பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� இளநிைல ெபாறிய�யல் பட்டம் 
ஆய்�க்�ட ேமலாளர், அைற எண் 2046, நிேஹான் �ன�சிஸ் ெதாழில்�ட்ப ஆராய்ச்சி மற்�ம் வளர்ச்சி 
ைமயம்

Masanori Akaishi  ேபராசி�யர்
ேடாக்கிேயா பல்கைலக்கழகத்தில் ெபாறிய�யலில் இளங்கைல பட்டம் மற்�ம் ேடாக்கிேயா பல்கைலக்கழகத்தின் 
ெபாறிய�யலின் பட்டதா� பள்ள�ய�லி�ந்� ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம் (கண�த ெபாறிய�யல் மற்�ம் 
தகவல் இயற்ப�யல் சிறப்� பாடமாக)
ஐ.ப�.எம் ஜப்பான�ல் �ன்னாள் நிர்வாக ஐ.� நி�ணர் 
தற்ேபா� ஒ� ெவள�நாட்�டன் இைணந்த ஆேலாசைன நி�வனத்தில் ஆேலாசகர் 

Hisaya Tanaka  ேபராசி�யர் / இயக்�னர், ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள்
வாெசடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல்   ஃப��ஜிட்� லிமிெடட் நி�வன கண�ன� ஆதர� ப��வ�ன் �ன்னாள் 
தற்காலிக ேமலாளர்   ஃப��ஜிட்� பல்கைலக்கழகத்தின் �ன்னாள் இயக்�நர்   ஐ� மன�த வள ேமம்பாட்� தைலைமயகத்தின் 
�ன்னாள் நிர்வாக இயக்�நர் மற்�ம் ேமலாளர், தகவல் ெதாழில்�ட்ப ேமம்பாட்� நி�வனம்   ெபாறிய�யல் கல்வ�க்கான 
ஜப்பான�ய சங்கத்தின் ��ன�ைல கல்வ�யாளராக சான்றள�க்கப்பட்டார்   ெசயல்திட்ட திட்டமிடல் ��வ�ன் உ�ப்ப�னர், ம�ேடா 
அறக்கட்டைளய�ன் ெபாறிய�யல் கல்வ� வா�ய உ�ப்ப�ன�க்கான ஜப்பான�ய சங்கம்

Katsunori Ishida  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� இளங்கைல ெபாறிய�யல்  மற்�ம்  ��கைல ெபாறிய�யல் (�க்கிய 
பாடமாக எண்ண�யல் ெபாறிய�யலில்).   �ன்னாள் ெபா� ேமலாளர், ெபறிய�யல் �ைற, ெதாழில்�ட்ப ப���, 
நிப்பான் ஏேவான�க்ஸ் ேகா., லிமிெடட்; �ன்னாள் சான்றள�க்கப்பட்ட தகவல் அைமப்� தண�க்ைகயாளர் 
(சி.ஐ.எஸ்,ஏ), அெம�க்கா; �ன்னாள் �தல்வர், ர�ேஹா� வளாகம், ேக.சி.ஜி மற்�ம் இயக்�னர், ேக.சி.ஜி 
தகவல் ஆராய்ச்சி ைமயம்

◆ ேபராசிரியர்கள்
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ஆசிரியர் அறிமுகம்

Sanford Gold  ேபராசி�யர்
இளங்கைல கைலகள், மிச்சிகன் பல்கைலக்கழகம் (அெம�க்கா)
��கைல கைலகள், ப�.எச்.�, கல்வ�யல் �ைனவர், ெகாலம்ப�யா பல்கைலக்கழகம் (அெம�க்கா)
கற்றல் திட்டத்தின் ��நிைல இயக்�நர், எ.�.ப�., எல்.எல்.சி.
கற்றல் இயக்�நர், ப்�ெடன்ஷியல் ஃைபனான்சியல், இன்க்.
கல்வ� ஆேலாசகர், ஈஒய்

Kazuyuki Sakka  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல அறிவ�யல் 
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் அறிவ�யல் �ைனவர்
�ன்னாள் ப�தி ேநர வ���ைரயாளர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்

Eiki Satomi  ேபராசி�யர்
ஒடா� வண�கப் பல்கைலக்கழகத்தில் வண�க நிர்வாகத்தில் ��கைல
நான்ேகா ப�ல்�ங் லிட். மற்�ம் DATT, லிட். (தற்ேபாைதய DATT JAPAN INC.) இல் பண�யாற்றிய ப�ன்னர், அவர் 1996 ஆம் ஆண்�ல் ம��யா 
ேமஜிக் ேகா லிட்.   நி�வனத்ைத நி�வ�னார்.   அவர் நி�வனத்தின் தைலவர்-இயக்�னராக உள்ளார்.
ெஹாக்ைகேடா தகவல் அைமப்� ெதாழில் சங்கத்தின் �ைணத் தைலவர்
ெஹாக்ைகேடா ெமாைபல் உள்ளடக்க ேமம்பாட்� க�ன்சில் ப�ரதிநிதி 
வர்த்தக மற்�ம் ெதாழில்�ைற, சப்ேபாேரா �ட்டைமப்ப�ன் �தல் உ�ப்ப�னர்   2 வ� ெஹாக்ைகேடா ஐ� உத்திகள் ேதர்� ��

Ryoei Takahashi  ேபராசி�யர்
இளங்கைல அறிவ�யல், ��கைல அறிவ�யல் (கண�தம் �தன்ைம பாடம்), ப�.எச்.�. (ெபாறிய�யல்), வாெசதா 
பல்கைலக்கழகம்   �ன்னாள் ேபராசி�யர், சிஸ்டம்ஸ் இன்ஃபர்ேமஷன் இன்ஜின�ய�ங், ஹச்சிெனாெஹ 
ெதாழில்�ட்ப நி�வனம்   Ph.D.- க்� �ன்னர் �ன்னாள் ஆராய்ச்சி ஆேலாசகர், ஹச்சிெனாெஹ 
ெதாழில்�ட்ப நி�வனம்   �ன்னாள் ஊழியர், NTT ேயாேகா�கா ஆர் & � ைமயம்
�ன்னாள் ஊழியர், NTT ெசக்�ர் ப�ளாட்ஃபார்ம் ஆய்வகங்கள்

Yutaka Takahashi  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல்,   கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் பட்டதா�ப் பள்ள�ய�ல், ��கைல ெபாறிய�யல் (பயன்பாட்� கண�தம் மற்�ம் 
இயற்ப�யலில் �க்கியத்�வம்)   கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் பட்டதா� பள்ள�ய�ல் ஆராய்ச்சி வழிகாட்�னர் ஒப்�த�டன் ப�.எச்�. திட்டத்திலி�ந்� வ�ல�தல் 
(பயன்பாட்� கண�தம் மற்�ம் இயற்ப�யலில் �க்கியத்�வம்)   ெபாறிய�யல் �ைனவர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   ஓய்�ப் ேபராசி�யர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   
�ன்னாள் ேபராசி�யர், தகவலியல் ஆராய்ச்சி, கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   �ன்னாள் ேபராசி�யர், நாரா இன்ஸ்���ட் ஆப் சய�ன்ஸ் அண்ட் ெடக்னாலஜி   
�ன்னாள் வ�ைகப் ேபராசி�யர், பா��-�ட் பல்கைலக்கழகம், ஃப்ரான்�   �ன்னாள் வ�ைகப் ேபராசி�யர், கம்ப்�ட்டர் சய�ன்ஸ் அண்ட் ஆட்ேடாேமஷன் ஆராய்ச்சிக்கான 
ஃப்ெரஞ்ச் நி�வனம்   உ�ப்ப�னர், ஜப்பான�ய ெசயற்பா�கள் ஆராய்ச்சி சங்கம், பலவைக – நிைலய�ல் - இைணக்கப்பட்ட ேகப�ள் �வ� ெநட்ெவார்க்�கள் பயன்ப�த்தி 
ஒ�ங்கிைணந்த ெதாடர்� மற்�ம் ஒள�பரப்� ெதாழில்�ட்பத்ைத ேமம்ப�த்�ம், ஆர் & � திட்டத்தின் திட்டத்தைலவர், தகவல் மற்�ம் ெதாடர்� ெதாழில்�ட்பத்தின் ேதசிய நி�வனம்.

Yasuhiro Takeda  ேபராசி�யர்
தைலைம நிர்வாக அதிகா�, ெகய்னக்ஸ் கிேயாட்ேடா ேகா, லிமிெடட்
ஜப்பான�ன் அறிவ�யல் �ைன� மற்�ம் கன��ப் �ைனவாற்றல் எ�த்தாளர்கள் (SFWJ) மற்�ம் ஜப்பான�ன் 
வ�ண்ெவள� ஆசி�யர்கள் கிளப்ப�ன் உ�ப்ப�னர் (SACJ)
ெகய்னாக்ஸின் நி�வனர். நா�யா, தி சிகெரட் ஆஃப்  ப்� வாட்டர் மற்�ம் ெடங்ெகன் ேடாப்பா �ர்ெரன் லகான் 
உட்பட, ஜப்பான�ன் பல ப�ரபலமான அன�ேமஷன் பைடப்�கள�ன் தயா�ப்பாளர்

Yuexin Sun  ேபராசி�யர்
ஜப்பான�ய ஆய்�கள�ன் பள்ள�ய�லி�ந்� கைலகள�ல் இளங்கைல பட்டம், தியான்ஜின் ஃபா�ன் ஸ்ட�ஸ் 
பல்கைலக்கழகம்   வாழ்க்ைக மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் அறிவ�யலின் கல்�� ஆசி�யர்கள�டமி�ந்� கைல மற்�ம் 
அறிவ�யலில் ��கைல பட்டம், கிேயாட்ேடா ப்�ெபக்�ரல் பல்கைலக்கழகம்   கட்�டக்கைலத் �ைறய�லி�ந்� 
ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   
தைலவர், ஹூட்டாய் கல்சரல் ெடவலப்ெமன்ட் ேகா., லிமிெடட் (சீனா)

Peiyan Zhou  ேபராசி�யர்
சீன ெமாழி மற்�ம் இலக்கியத் �ைறய�லி�ந்� கைலய�ல் இளங்கைல பட்டம், ப�க்கிங் பல்கைலக்கழகம், 
வாழ்க்ைக மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் அறிவ�யலின் கல்�� ஆசி�யர்கள�டமி�ந்�   கைல மற்�ம் அறிவ�யலில் 
��கைல பட்டம், கிேயாட்ேடா ப்�ெபக்�ரல் பல்கைலக்கழகம்
இயக்�னர், ஹூட்டாய் கல்சரல் ெடவலப்ெமன்ட் ேகா., லிமிெடட் (சீனா)

Takashi Sato  ேபராசி�யர்
ெபாறிய�யல் கல்�� ஆசி�யர்கள�டமி�ந்� கண�ன� அறிவ�யலில் இளங்கைல பட்டம், நாேகாயா இன்ஸ்���ட் 
ஆஃப் இன்ஜின�ய�ங்   ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம் (உள்கட்டைமப்� ெபாறிய�யலில் நி�ணத்�வம்), 
ேடாட்ேடா� பல்கைலக்கழகம்
�ன்னாள் ெபா� ேமலாளர், என்.இ.சி கார்ப்பேரஷன்

Shozo Naito  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் ெபாறிய�யலில் ��கைல
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் கா�ய�ன�ன் �தல்வர்,காேமாகவா ேகம்பஸ்
NTT தகவல் பகிர்� இயங்�தள ஆய்வகங்கள�ல் �ன்னாள் தைலைம ஆராய்ச்சியாளர்
ெகா�யா தகவல் பா�காப்� அைமப்ப�ன் ஆேலாசைன ேபராசி�யர்

Yukihiro Nakamura  ேபராசி�யர்
இளங்கைல ெபாறிய�யல், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;   ��கைல ெபாறிய�யல், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழக பட்ட தா�ப் பள்ள� (�க்கிய பாடம் -கண�தவ�யல் 
ெபாறிய�யல்),   ெபாறிய�யல் �ைனவர், ஓய்�ப் ேபராசி�யர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்;   ேபராசி�யர், தகவலியல் பட்டதா�ப் பள்ள�, கிேயாட்ேடா 
பல்கைலக்கழகம்;   �ன்னாள் ேபராசி�யர், ெபா� ெபாறிய�யல் ஆராய்ச்சி நி�வனம், �ட்ஸுெமய்கான் பல்கைலக்கழகம்   �ன்னாள் ேமலாளர், அறி� ெசயலாக்க 
ஆராய்ச்சி �ைற, தகவல் ப�மாற்ற ெநட்ெவார்க் ஆராய்ச்சி ைமயம்,   NTT கார்ப்பேரஷன்;   ேமலாளர், அதிேவக ப�மாற்ற ெசயலாக்க ஆராய்ச்சி ைமயம்,   தகவல் 
ப�மாற்ற ெநட்ெவார்க் ஆராய்ச்சி ைமயம்,   NTT கார்ப்பேரஷன்;   பார்த்தனான்-இன் �தல் �� தைலவர்;   பார்த்தனான்  ஆராய்ச்சி சங்கத்தின் �றிப்ப�ட்ட இலாப 
ேநாக்கற்ற நி�வனத் தைலவர்,   �ன்னாள் தைலவர், ேமம்பட்ட அறிவ�யல், ெதாழில்�ட்ப மற்�ம் ேமலாண்ைம ஆராய்ச்சி ைமயம், கிேயாட்ேடா

Nitza Melas  ேபராசி�யர்
"சர்கி� �� ேசாலில்"-ன் �தன்ைம பாடகர்
பாடகர் மற்�ம் பாடலாசி�யர்
அெம�க்கா, கலிஃேபார்ன�யாவ�ன் இைசக்கைலஞர் நி�வனத்தின் �ன்னாள் வ���ைரயாளர்
உலக இைசக்கான லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இைச வ���, உலக இைசக்கான ஹாலி�ட் இைச வ���, ேதகா வ��� மற்�ம் பல இதர 
வ���க�ம் அவ�க்� கிைடத்�ள்ளன.   SXL ேஹாம் ேகா., லிட். மற்�ம் டேயாட்டா ேமாட்டார் கார்ப்பேரஷன் ேபான்ற ஜப்பான�ய 
நி�வனங்கள�ன் வண�கப் பாடல்கள�ல் அவர� �ரைல ேகட்கலாம்.

Yasuhiro Noishiki  ேபராசி�யர்
�ட்ஸுெமய்கான் பல்கைலக்கழகத்தில் அறிவ�யல் மற்�ம் ெபாறிய�யலில் இளங்கைல
�ன்னதாக ஹி�ெலட்-ேபக்கார்� ெடவலப்ெமண்ட் கம்ெபன�, எல். ப�.ய�ல் பண�

Akira Hasegawa  ேபராசி�யர்
அெம�க்காவ�ன் ேராெசஸ்டர் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜிய�ல் இளங்கைல அறிவ�யல்
அெம�க்காவ�ன் ேராெசஸ்டர் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜிய�ல் ��கைல அறிவ�யல்
திட்டமிடல் ேமலாளர்: கண�ன� கல்வ� ேமம்பாட்�ற்கான சர்வேதச வளர்ச்சி (NPO)

Peter G. Anderson  ேபராசி�யர்
மாச�ெசட்ஸ் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி, அெம�க்காவ�ல் இளங்கைல அறிவ�யல்
மாச�ெசட்ஸ் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தத்�வவ�யலில் �ைனவர் 
ஆர்.சி.ஏ-வ�ன் கண�ன� ப��வ�ல் �ன்னாள் ��ன�ைல �ேராகிராமர்.   அெம�க்காவ�ன் ேராெசஸ்டர் 
இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி, கம்ப்�ட்டர் சய�ன்ஸில் ஓய்�ப் ேபராசி�யராக பண���கிறார்

Koichi Hasegawa  ேபராசி�யர்
ெஹாக்ைகேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல் 
ெபன்சில்ேவன�யா மாநில பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� கைலய�ல் ��கைலப் பட்டம்
ெஹாக்ைகேடா பல்கைலக்கழகத்தில் தத்�வவ�யலில் �ைனவர் பட்டம்
என்.எச்.ேக. (ஜப்பான் ஒலிபரப்�க் �ட்�த்தாபனம்)-வ�ன் �ன்னாள் ெசய்தி ஒள�ப்பதிவாளர்)

Masaki Fujiwara  ேபராசி�யர்
கி�ேயட்�வ் சிட்�ஸ்-ல் இ�க்�ம் கிராஜுேவட் ஸ்�ல், ஒஸாகா நகர பல்கைலக்கழகம்; ப�ெஹச்.�. (Ph. D), தகவல் அறிவ�யல் 
ேமலாண்ைம, ெசட்�னன் பல்கைலக்கழகம், எஸ்எம்இ (SME) ஆேலாசகர்
ேகஎஸ்ஆர் (KSR) நி�வன லிமிெடட்-ன் ேமலாண்ைம திட்ட �ைறய�ன் �ன்னாள் ேமலாளார் மற்�ம் தைலைம ஆேலாசகர்
ேபராசி�யர், ப�ஸினஸ் கான்ெசப்ட்ஸ் �ைற, மியாகி பல்கைலக்கழகத்தின் �ன்னாள் ேபராசி�யர்; ப�ஸினஸ் ப்ளான�ங் ஸ்ட�ஸ், மியாகி 
பல்கைலக்கழகத்தின் இயக்�னர்; ப�ஸினஸ் ப்ளான�ங் �சர்ச் ஸ்ட�ஸ், மியாகி பல்கைலக்கழகத்தின் �ைண ஆய்� இயக்�னர்; பாண்ட் 
ப�ஸினஸ் ஸ்�ல், பாண்ட் பல்கைலக்கழகத்தின் (ப�ப�� எம்ப�ஏ (MBA)) �ன்னாள் ேபராசி�யர்; மியாகி பல்கைலக்கழகத்தின் சிறப்� ேபராசி�யர்

Takao Fujiwara  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இ�ந்� இளங்கைல பட்டம், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் பட்டதா� 
கல்��ய�ல் இ�ந்� (வான�யற்ப�யைல �தன்ைமப் பாடமாகக் ெகாண்�) �ைனவர் பட்டம், அறிவ�யலில் 
�ைனவர்   கைலக�க்கான கிேயாட்ேடா நகர பல்கைலக்கழகத்தின் ஓய்� ெபற்ற ேபராசி�யர், 
கைலக�க்கான கிேயாட்ேடா நகர பல்கைலக்கழகத்தின் �ன்னாள் ேபராசி�யர் மற்�ம் �ண்கைலப் ப��வ�ன் 
தைலவர்   கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் கா�ய�ன�ன் �ன்னாள் ப�தி-ேநர ஆசி�யர்

Masao Fukushima  ேபராசி�யர்
தகவல் மற்�ம் கண�த அறிவ�யல் �ைறய�லி�ந்� ெபாறிய�யலில் இளங்கைல பட்டம் மற்�ம் ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம் 
மற்�ம் கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம்   ேபராசி�யர் எம�ட்டஸ்; தகவலியலின் �ன்னாள் 
ேபராசி�யர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம் �ன்னாள் ேபராசி�யர், தகவல் அறிவ�யல் ப���, நாரா அறிவ�யல் மற்�ம் 
ெதாழில்�ட்ப நி�வனம் �ன்னாள் ேபராசி�யர், அறிவ�யல் மற்�ம் ெபாறிய�யல் மற்�ம் பட்டதா� பள்ள�ய�ன் ஆசி�யர், நான்சான் 
பல்கைலக்கழகம் ஜப்பான�ன் ெசயல்பாட்� ஆராய்ச்சி சங்கத்தின் �ட்டாளர்

Masahiro Furusawa  ேபராசி�யர்
கிேயா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ெபாறிய�யலில் இளங்கைல பட்டம் மற்�ம் ெபாறிய�யலில் ��கைல 
பட்டம் (கட்�ப்பாட்� ெபாறிய�யலில் நி�ணத்�வம்)
�ன்னாள் கண�ன� ெபாறியாளர், ேநா�ரா �சர்ச் இன்ஸ்���ட், லிமிெடட். இண்டஸ்ட்� ெவல்� 
இன்ஜின�ய�ங், எஸ்.ஏ.ப�, ஜப்பான் ேகா., லிமிெடட் ப�தி ேநர ேபராசி�யர், மியாகி பல்கைலக்கழகம் 

Tadashi Kondo  ேபராசி�யர்
ெடா�ஷிமா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ெபாறிய�யலில் இளங்கைல பட்டம் ஒசாகா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� 
ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம் மற்�ம் ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம்   ேடாஷிபா கார்ப்பேரஷன�ன் கட்�ப்பாட்� 
ஆராய்ச்சி, மின் மற்�ம் ெதாழில்�ைற அைமப்�கள் ஆராய்ச்சி மற்�ம் வளர்ச்சி ைமயத்தின் �ன்னாள் தைலவர்   
�ன்னாள் ேபராசி�யர், ம�த்�வ ஆசி�யர், �ன்னாள் ேபராசி�யர், �காதார அறிவ�யலின் பட்டதா� பள்ள�, �ன்னாள் 
ேபராசி�யர், வாய்வழி அறிவ�ய�லின் பட்டதா� பள்ள�; மற்�ம் ேபராசி�யர் எம�ட்டஸ், ேடாஷிபா பல்கைலக்கழகம் 

Masashi Kuratani  ேபராசி�யர்
இளங்கைல அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பம், ஆபேரஷன்ஸ் �சர்ச் இன் கிராஜுேவட் ேகார்ஸ் �ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட� (��கைல அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப வல்�னர்க�க்� 
சமமானதா�ம்)   ஜப்பான் ேதசிய பா�காப்� அகாடமி, ஜப்பான் கடல்சார் தற்காப்� பைட (JMSDF)
�ன்னாள் தைலைம ேநவ�ேகட்டர், ெடஸ்ட்ராயர் ேஜ.�.எஸ் ஹட்��கி;   �ன்னாள் ேகப்டன், ெடஸ்ட்ராயர் ேஜ.�.எஸ்., �மிகி�;
�ன்னாள் �தல் ேமட், ெடஸ்ட்ராயர் ேஜ.�.எஸ்., �டாச்சி, ேஜ.எம்.எஸ்.�.எஃப்   �ன்னாள் பய�ற்�நர் (இரா�வ வரலா�), அதிகா� பய�ற்சி பாடத்திட்டம், �தல் ேசைவ பள்ள�, JMSDF   
�ன்னாள் பய�ற்�வ�ப்பாளர் (தந்திேராபாயம்), அதிகா� பய�ற்சி பாடத்திட்டம், �தல் ேசைவ பள்ள�, JMSDF   �க்கிேயா பல்கைலக்கழகத்தில் கிராஜுேவட் ஸ்�ல் ஆஃப் லிட்ேரச்ச�ல், 
கிழக்� ஆசிய வரலாற்ைற �க்கிய பாடமாக ெபற்� ��கைல பாடத்ைத நிைற� ெசய்�ள்ளார்.   �ன்னாள் பய�ற்�வ�ப்பாளர் (வ��கம் மற்�ம் இரா�வ வ�வகாரங்கள்), இரா�வ 
வரலா� க�த்தரங்�, தற்காப்� வ��கம், கல்வ� மற்�ம் ஆராய்ச்சி �ைற, ஊழியர் கல்��, JMSDF

Cyryl Koshyk  ேபராசி�யர்
தகவல் ெதாழில் �ட்பத்தில் இளநிைல, க்ராக்ேகா ெபா�ளாதார பல்கைலக்கழகம், ேபாலந்�
சின�ேமட் ஸ்��ேயா நி�வனர்; டார்க் ஹா�சன் ஸ்��ேயா நி�வனர்.   �வ� �ைறய�ல் சிக்கலான 
சிறப்� வ ��ேயாக்கள�ன் தயா�ப்� மற்�ம் எ�ட்�ங் ஆகியவற்றில் சிறப்�க் காட்சி வ�ைள�கள் 
ேமற்பார்ைவயாளராக ஈ�பா�.   '300', 'எலிஸியம்', 'இப்ேபா� ந� என்ைன பார்', '�மிக்� ப�ற�', 
'ைசலண்ட் ஹில்: ெவள�ப்பா�', 'ப்ேராமிதியஸ்' உட்பட ேபான்ற பல திட்டங்கள�ல் அவர் ஈ�பட்��ந்தார்.

Hong Seung Ko  ேபராசி�யர்
ெகா�யாவ�ன் டாங் ேகாக் பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ெபாறிய�யல் �ைனவர் பட்டம்
�ன்னாள் ேமலாளர், தகவல் உத்திகள், சாம்சங் எெலக்ட்ரான�க்ஸ் நி�வனம், லிமிெடட்.
ஹார்மன� ேநவ�ேகஷன், நி�வனம், லிமிெடட்�ன் �ன்னாள் தைலைம நிர்வாக அதிகா�
ெதாழில்�ட்ப �� உ�ப்ப�னர், CALS / EC சங்கம், ெகா�யா

Toshiaki Tateishi  ேபராசி�யர்
வாெசடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல வண�கம்   மண்டலா ெநட் லிமிெடட் நி�வனத்தின் ப�ரதிநிதி 
இயக்�நர்   ஜப்பான் இைணய வழங்�னர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாக இயக்�னர் மற்�ம் �ைண தைலவர்
இன்டர்-ஏ�யா ைஹ ஸ்ப�ட் ெநட்ெவார்க்  நி�வனத்தின் தைலைம இயக்�னர்
இைணய �லனாய்� ஒகினாவா ேகா. லிட். நி�வனத்தின் ப�ரதிநிதி இயக்�னர்.
மின்னஞ்சல் வைல �ைறயான பயன்பாட்� ஊக்�வ�ப்� �ட்டைமப்� இயக்�னர்

Masayoshi Tezuka  ேபராசி�யர்
ஒசாகா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல் 
ஒசாகா பல்கைலக்கழகத்தில் ��கைல ெபாறிய�யல்
ஃப��ஜிட்� ேலபரட�ஸ் லிமிெடட்�ன் �ன்னாள் ��ன�ைல ஆராய்ச்சியாளர்
ஃப��ஜிட்� இன்ஸ்���ட் ஆப் ேமேனஜ்ெமன்ட் லிமிெடட்�ன் �ன்னாள் ��ன�ைல ேமலாளர் 
கனசவா இன்ஸ்���ட் ஆப் ெடக்னாலஜி, தகவல் ெபாறிய�யலின் �ன்னாள் �ைண ேபராசி�யர்
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Yi Li  ேபராசி�யர்
ப�ஜிங் ெமாழி மற்�ம் கலாச்சார பல்கைலக்கழகத்தில் கைலய�ல் இளங்கைலப் பட்டம்   கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் 
கிராஜுேயட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்�க்ஸிலி�ந்� தகவல் ெதாழில் �ட்பத்தில் ��கைலப் பட்டம்   
SAP சான்றள�க்கப்பட்ட ஆேலாசகர் (நிதி கணக்கியல், ேமலாண்ைம கணக்கியல், தயா�ப்� திட்டமிடல் மற்�ம் உற்பத்தி, 
ெதாழிற்�ட பராம�ப்�, வ�ற்பைன மற்�ம் வ�நிேயாகம்)   ேடலியன் அயல் ெமாழி பல்கைலக்கழக �ன்னாள் 
வ���ைரயாளர்   �ன்� AD ேலபரட�ஸ் ேகா. லிட். நி�வனத்தில், இயக்�னர்

Akiyoshi Watanabe  ேபராசி�யர்
ெஹாக்ைகேடா பல்கைலக்கழகத்தில் ெபாறிய�யலில் இளங்கைலப் பட்டம்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ெபாறிய�யலில் ��கைலப் பட்டம் (அப்ைளட் சிஸ்டம்ஸ் சய�ன்ஸ்)
நாகமிச்சி லிமிெடட்�ன் �ன்னாள் உ�ப்ப�னர்

Meihui Li  ேபராசி�யர்
ேஷன்யாங் சாதாரண பல்கைலக்கழகத்தின் பாலர் பள்ள� கல்வ�த் �ைறய�லி�ந்� பட்டம் ெபற்றார்,   ேடலியன் கப்பல் கட்�மான ெதாழிற்சாைல நி�வனத்தின் மழைலயர் 
பள்ள� �ன்னாள் �தல்வர்   ேடலியன் கப்பல் கட்�மான ெதாழிற்சாைல நி�வனத்தின் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப சங்கத்தின் �ன்னாள் உ�ப்ப�னர்   ேடலியன் அயல் 
ெமாழி பல்கைலக்கழக ெவள�நாட்� கல்வ�ச் ேசைவ ைமயத்தின் No. 2 ஜப்பான�யப் ப��வ�ன் �ன்னாள் நிர்வாகி   ேடலியன் ஷிஹுவா ெவள�நாட்� கல்வ� ேசைவ 
நி�வனத்தின் �ன்னாள் நிர்வாக �ைணத் தைலவர்   ேடலியன் அ�வலகத்தின் �ன்னாள் தைலைம ேமலாளர், தி கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் 
இன்ஃபர்ேமட்�க்ஸ்   ேடலியன் அ�வலகத்தின் �ன்னாள் தைலைம ேமலாளர், �ப� ஆட்ேடாெமாைபல் ெபாறிய�யல் கல்��, தி கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் 
ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்�க்ஸ் இயக்�னர்.   சீன  இன்�ெபன்டன்ட் இன்ஸ்�ட்�ட்�ன் தகவல் ேமலாண்ைம சங்கத்தின் உ�ப்ப�னர்

Fei Liu  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா இன்ஸ்���ட் ஆப் ெடக்னாலஜிய�ல் (தகவல் அறிவ�யல்) ��கைல ெபாறிய�யல்
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ன், காேமாகவா வளாகத்தின் �ைண �தல்வர்
சீனத் ெதாழிற்�ைற ெதாடர்�கள் ைமயத்தின் வ�ைகப் ேபராசி�யர்
சீன �ண்கைலகள�ன் மத்திய அகாெடமிய�ன் வ�ைகப் ேபராசி�யர்   ெபய்ஜிங் பாலிெடக்ன�க் கல்��ய�ன் வ�ைகப் ேபராசி�யர்   
ெபய்ஜிங் நகரப் பல்கைலக்கழகத்தின் வ�ைகப் ேபராசி�யர்   சீன ெதாழிற்கல்வ� சங்கத்தின் வ�ைகப் ேபராசி�யர்
சீனாவ�ன் ெதாழிற் கல்வ�க்கான �திய கற்ப�த்தல் தயா�ப்�கள�ன் ஒ�ங்கிைணப்� மற்�ம் மதிப்ப�ட்� ��வ�ன் வ�ைகப் ேபராசி�யர்

Tadashi Mukai  ேபராசி�யர்
இளங்கைல அறிவ�யல், ��கைல இயற்ப�யல், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இயற்ப�யலில் �ைனவர்   ேகாெப பல்கைலக்கழகத்தின் 
ஓய்�ப் ேபராசி�யர்   சர்வேதச வான�யல் சங்கத்தின் உ�ப்ப�னர், ஜப்பான�ய வான�யல் சங்கத்தின் சிறப்� உ�ப்ப�னர் (கிைள அ�வலகத்தின் 
�ன்னாள் இயக்�நர்)   ஜப்பான�ய வான்ேகாள் அறிவ�யல் சங்கத்தின் உ�ப்ப�னர் (�ன்னாள் தைலவர்)   நிஷி-ஹ�மா வான�யல் கண்காண�ப்� 
�ங்காவ�ன் ேமலாண்ைம வா�யத்தின் தைலவர்   கனசவா இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜிய�ன் �ன்னாள் ேபராசி�யர்   ேகாெப 
பல்கைலக்கழகத்தின் �ன்னாள் ேபராசி�யர்   ஜப்பான் ஏேராஸ்ேபஸ் எக்ஸ்ப்ேளாேரஷன் ஏெஜன்சிய�ன் �ன்னாள் வ�ைக ேபராசி�யர்   
ேகாெப பல்கைலக்கழகத்தின் வான்ேகாள் அறிவ�யல் ைமயத்தின் �ன்னாள் தைலைம நிர்வாகி

Shizuka Modica  ேபராசி�யர்
அெம�க்காவ�ன் ஹார்வர்ட் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ��கைல கல்வ�ய�யல், ேடாஷிஷா பல்கைலக் கழகத்திலி�ந்� கைலய�ல் இளங்கைல பட்டம்   அெம�க்காவ�ன் 
வர்ஜ�ன�யா பல்கைலக்கழகத்தில் தத்�வவ�யலில் �ைனவர் பட்டம்   அெம�க்காவ�ன் i.m.i.. நி�வனம், எல்எல்சி-ய�ன் இைண நி�வனர் மற்�ம் பங்�தாரர்   �ன்னாள் மாணவர் 
ேசைவகள் ஒ�ங்கிைணப்பாளர் மற்�ம்  ெபா� ேசைவக்கான ெவல்டன் �ப்பர் ைமயத்தின் வ���ைரயாளர், வர்ஜ�ன�யா பல்கைலக்கழகம், அெம�க்கா.   டார்டன் ஸ்�ல் ஆஃப் 
ப�சினஸ் அட்மின�ஸ்ட்ேரஷன�ல் �ன்னாள் ஆராய்ச்சி உதவ�யாளர், வர்ஜ�ன�யா பல்கைலக்கழகம், அெம�க்காச்   கார்�ேயா வாஸ்�லர் இேமஜிங் ைமயத்தின் �ன்னாள் வண�க 
ேமலாளர், ம�த்�வப் பள்ள�, வர்ஜ�ன�யா பல்கைலக்கழகம், அெம�க்கா   �ன்னாள் நி�வன ெபா�மக்கள் ெதாடர்� அதிகா�, பல்கைலக்கழகம்   க�ன்சிலர், �ைணத்தைலவ�ன் 
சிறப்� திட்ட உதவ�யாளர்,   MBA பாடத்திட்ட உதவ� ேமலாளர், ஜப்பான் சர்வேதச பல்கைலக்கழகம்,   பசிஃப�க் வளங்கள�ன் �ன்னாள் சட்டச் ெசயலாளர், அெம�க்கா   
�மிேடாேமா வனவ�யல் அெம�க்கா, இன்க் நி�வன �ன்னாள் ெசயலாளர், அெம�க்   காஃ�ல்ப�ைரட் கமிஷன�ன் சர்வேதச கல்வ� நிர்வாகிகள் நிகழ்ச்சித் திட்ட வ���

Sonoyo Mukai  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல அறிவ�யல் மற்�ம் வ�ண்ெவள� இயற்ப�யலில் �ைனவர்
கனசவா இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜிய�ன் �ன்னாள் ேபராசி�யர்
கின்கி பல்கைலக்கழகத்தில் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப �ைறய�ன் �ன்னாள் ேபராசி�யர்
ஜப்பான�ன் �ேமாட் ெசன்சிங் ெசாைஸட்�ய�ன் இயக்�னர் மற்�ம் தைலவர்   ஜப்பான�ய ஏேராேசால் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப 
சங்கத்தின் ஆ�ட்டர் மற்�ம் நிரந்தர இயக்�நர்   அறிவ�யல் ஊக்�வ�ப்ப�ற்கான ஜப்பான�ய சங்கத்தின் சிறப்� ��
ஆசியா-பசிஃப�க் �ேமாட் ெசன்சிங் ��   அறிவ�யல் பட்டதா� ெபண்கள் ��, ஜப்பான் கிைள

Milan Vlach  ேபராசி�யர்
ெசக் ��யரசின் சார்லஸ் பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல அறிவ�யல் பட்டம்   ெசக் ��யரசின் சார்லஸ் பல்கைலக்கழகத்தில் 
இயற்ைக அறிவ�யலில் �ைனவர் பட்டம்   ெசக் ��யரசின் சார்லஸ் பல்கைலக்கழகத்தில் தத்�வவ�யலில் �ைனவர் பட்டம்
ெசக்ேகாஸ்லாவாக் அகாெடமி ஆஃப் சய�ன்ஸில் இ�ந்� அறிவ�யலில் �ைனவர் பட்டம்
�ன்னாள் ேபராசி�யர், சார்லஸ் பல்கைலக்கழகம், ெசக் ��யர�
�ன்னாள் ேபராசி�யர், தகவல் அறிவ�யல், ஜப்பான�ய  அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப ேமம்பாட்�  நி�வனம் (JAIST)

Maya Bentz  ேபராசி�யர்
ஜார்ஜியாவ�ன் �ப�லிஸி மாநில  பல்கைலக்கழகத்தில்,  கைலய�ல் இளங்கைலப் பட்டம்
அெம�க்காவ�ன் ெகாலம்ப�யா பல்கைலக் கழகத்தின்  ஆசி�யர்கள் கல்��ய�ல் கல்வ�ய�யலில் �ைனவர்
அெம�க்காவ�ன் பர்� பல்கைலக்கழகத்தில் வ�ைக கல்வ�யாளர்
�ன்னாள் சர்வேதச திட்ட ஒ�ங்கிைணப்பாளர், ெதாைல�ர கற்றல் திட்டம், ெகாலம்ப�யா பல்கைலக்கழகம்

Masanobu Matsuo  ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல ெபாறிய�யல்   சாண்டா பார்பராவ�ன் கலிஃேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகத்தில், ��கைல அறிவ�யல்   
சாண்டா பார்பராவ�ன் கலிஃேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகத்தில், தத்�வவ�யல் �ைனவர்   அெம�க்காவ�ன் �மிேடாேமா எலக்ட்�க் இண்டஸ்ட்�ஸ் 
லிமிட்ெடட்�ல், ெமன்ெபா�ள் ஆராய்ச்சி ப��வ�ன் �தல் ப�ரதிநிதி.   ஓய்� ெபற்ற ப�ற�, அவர் அெம�க்காவ�ல் ட்வ�ன் சன் இன்க் (தற்ேபாைதய 
ெபயர் ஓபன் ஆக்ஸிஸ் இன்க்) நி�வ�னார். ஒ� தைலைம நிர்வாக அதிகா� என்ற �ைறய�ல், அவர் பற்பல ெப�ய அளவ�லான ெமன்ெபா�ள் 
ேமம்பா� மற்�ம் திட்டமிடல், ம�த்�வ ஐ.�. மற்�ம் ஆேலாசைன �ைறகள�ல் ெமன்ெபா�ள் ேமம்பா� ஆகியவற்ைறக் ைகயாண்��க்கிறார்.

Mark Hasegawa-Johnson  ேபராசி�யர்
இளங்கைல அறிவ�யல், ��கைல அறிவ�யல், ப�எச்.�. (மின் மற்�ம் கண�ன� ெபாறிய�யல்), மாச�ெசட்ஸ் இன்ஸ்���ட் ஆப் ெடக்னாலஜி (அெம�க்கா)   
ேபராசி�யர், இல்லினாய்ஸ் பல்கைலக்கழக (அெம�க்கா) ஆராய்ச்சியாளர், ேமம்பட்ட �ஜிட்டல் அறிவ�யல் ைமயம் (சிங்கப்�ர்)   
�ன்னாள் இைண ேபராசி�யர், இல்லினாய்ஸ் பல்கைலக்கழகம் (அெம�க்கா)   லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் (அெம�க்கா) கலிஃேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகத்தின் 
�ன்னாள் �னவர் உ�ப்ப�னர்   �ன்னாள் ஆராய்ச்சி உதவ�யாளர், மாச�ெசட்ஸ் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி (அெம�க்கா)   �ன்னாள் 
ெபாறியாளர், ஃப்�ஜிட்� ேலபரட�ஸ் லிமிெடட்.,   �ன்னாள் ெதாழில்�ட்ப இண்டர்ன், ேமாட்ேடாேராலா கார்ப்பேரட் ஆராய்ச்சி ேலபரட�ஸ் (அெம�க்கா)

Kozo Mayumi  ேபராசி�யர்
நாேகாயா ெதாழில்�ட்ப நி�வனத்திலி�ந்� ேமலாண்ைம ெபாறிய�யலில் இளங்கைல பட்டம்   கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� 
ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம் மற்�ம் ெபாறிய�யலில் �ைனவர் பட்டம் (கண�ன� அறிவ�யலில் நி�ணத்�வம்)  ெபா�ளாதாரத்தில் ��கைல 
பட்டத்திலி�ந்� வ�லகி, வாண்டர்ப�ல்ட் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� ெபா�ளாதாரத்தில் �ைனவர் பட்டத்ைத ஓரள�க்� ��த்�ள்ளார்
�ன்னாள் பண�யாளர்,  ேடாேயா அ�மின�யம் ேக.ேக.   �ன்னாள் ப�திேநர பய�ற்�வ�ப்பாளர், கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் கா�ய�ன்   �ன்னாள் 
ேபராசி�யர், ெடா�ஷிமா பல்கைலக்கழகம்   எேகாலாஜிக்கல் எகனாமிக்ஸ், எேகாசிஸ்டம் சர்வ �சஸ் மற்�ம் ஜர்னல் ஆஃப் எனாமிக் ஸ்டரச்சர் 
உட்பட, பல சிறப்� பத்தி�ைககள�ன் ஆசி�யர் ��க்கள�ன் உ�ப்ப�னர்

Kengo Onishi  இைண ேபராசி�யர்
கன்சாய் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� கட்�டக்கைலய�ல் இளங்கைல பட்டம்   ஓன�ஷி கட்�டம் ேகா. லிமிெடட் நி�வன இயக்�னர், �தல் தர 
த�திவாய்ந்த கட்�டக் கைலஞர்   கிேயாட்ேடா ப்ெரஃெபக்ச�ன் �கம்பம்-த�ப்� கட்டடங்கள�ன் கிேயாட்ேடா ப்ெரஃெபக்சர் மதிப்ப�ட்டாள�ன் 
அவசர அபாய �ஸ்கி�மிேனட்டர்   கிேயாட்ேடா இைளஞர் ப��வ�ன் ெபா� கட்�மானதாரர்கள் சங்கத்தின் 22 ஆவ� தைலவர் மற்�ம் ஆ�ட்டர்   
கிேயாட்ேடா கீகான் மன்றத்தின் நி�வனர் மற்�ம் �தல் �ைணத் தைலைம இயக்�னர் (NPO), ஜூன�யர் ேசம்பர் இன்டர்ேநஷனல் 
கிேயாட்ேடாவ�ன் கணக்காய்வாளர்   நி�வனர் மற்�ம் கிேனாமச்சீ��� மாநாட்�ன் �தல் ப�ரதிநிதி (NPO)   
ஜப்பான் கட்�மான சங்கம், கிேயாட்ேடா கட்�மானக் ��வ�ன் 31 ஆவ� தைலவர்   �ன்னர் மிட்�ய�ேஹாம் ேகா.லிட்.- இல் பண�

Akihiko Takeda  இைண ேபராசி�யர்
நிஹான் பல்கைலக்கழகத்தில் ேவளாண்ைமத் �ைறய�ல் இ�ந்� கால்நைட அறிவ�யலில் ��கைல பட்டம்
ஹிட்டாச்சி கார்ப்பேரஷன் ��வ�ன் கால்நைட ம�த்�வர் அைமப்� ெபாறியாளர்
மின்-ஜப்பான் (மின்-அர�) திட்ட உ�ப்ப�னர்
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ய�ன�ல் உள்ள தகவல் அைமப்�ப் ப��வ�ன் �தன்ைம தைலவர்
இண்டலக்ட்-சப்ைள ேகா.லிட். நி�வன ப�ரதிநிதி இயக்�நர்

Ryoko Takahashi  இைண ேபராசி�யர்
ேடாஷிஷா பல்கைலக்கழகத்தில் கைலய�ல் இளங்கைல மற்�ம் ��கைலப் பட்டம்
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ய�ன் பட்டதா�
கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆப் கிராஜுேவட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேம�க்ஸ் நி�வனத்திலி�ந்� தகவல் 
ெதாழி�ட்பத்தில் ��கைல அறிவ�யல் பட்டம்

Ming Hu  இைண ேபராசி�யர்
இளங்கைல அறிவ�யல், க்வ�ங்டாேவா பல்கைலக்கழகம். ��கைலப் பட்டம் நிைற�, �ய்ேசா 
பல்கைலக்கழகம் (கண�தம் �க்கியப்பாடமாக).   �ைனவர் பட்டம் நிைற�, தகவலியல் பட்டதா�ப் பள்ள�, 
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்.   தகவலியல் ேபராசி�யர்.   தகவலியலில் �ன்னாள் ெவள�நாட்�-ேதசிய 
ஒ�ங்கிைணப்� ஆய்வாளர், தகவலியல் பட்டதா�ப் பள்ள�, கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்
�ன்னாள் சிறப்� ஆராய்ச்சியாளர், அறிவ�யல் ேமம்பாட்�க்கான ஜப்பான�ய சங்கம்

Seiichiro Aoki  இைண ேபராசி�யர்
ஒசாகா பல்கைலக் கழகத்தில் இளங்கைல அறிவ�யல்/ ேடாக்கிேயா பல்கைலக்கழகத்தில் அறிவ�யலில் �ைனவர்   
ஜப்பான் வான�யல் சங்கத்தின் �� உ�ப்ப�னர்   வான�யல் ஊக்�வ�ப்� திட்ட அ�வலகப் ெபா� ேமலாளர், 
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம் (ப�தி ேநர பய�ற்�நர்)   கன்சாய் பல்கைலக்கழகத்தில்   ப�தி ேநர பய�ற்�நர்   
ஒசாகா பல்கைலக்கழகத்தின் ெபா�ளாதாரத் �ைறய�ல் ப�தி ேநர பய�ற்�நர்   ஒசாகா பல்கைலக்கழகத்தின் அறிவ�யல் பட்டதா� பள்ள�ய�ல் 
�ன்னாள் திட்ட ஆராய்ச்சியாளர்   கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் அறிவ�யல் பட்டதா� பள்ள�ய�ல், �ன்னாள் உதவ�ப் பய�ற்�நர்   
ஷிகா பல்கைலக்கழகத்தில் �ன்னாள் ப�தி ேநர பய�ற்�வ�ப்பாளர்

Hironori Sakamoto  இைண ேபராசி�யர்
ேடாக்கிேயா இன்ஸ்���ட் ஆஃ ெடக்னாலஜிய�லி�ந்� ெபாறிய�யல் இளங்கைலப் பட்டம், 
ேடாக்கிேயா கண�தவ�யல் அறிவ�யல்கள் பல்கைலக்கழகத்தின் பட்டதா� கல்��ய�ல் இ�ந்� கண�தவ�யல் 
அறிவ�யலில் ��கைலப் பட்டம் 
நிேஹான் ெதாழில்�ட்ப ஆராய்ச்சி மற்�ம் வளர்ச்சி ைமயத்தின் பண�யாளர்

Amit Pariyar  இைண ேபராசி�யர்
கண�ன� அறிவ�யல் மற்�ம் தகவல் ேமலாண்ைமத் �ைறய�லி�ந்� ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம், ஆசிய 
ெதாழில்�ட்ப நி�வனம் (தாய்லாந்�)   தகவலியலின் பட்டதா� பள்ள�ய�லி�ந்� கண�ன� அறிவ�ய�லில் ��கைல 
மற்�ம் �ைனவர் பட்டம், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   �ைனவர் பட்ட ஆராய்ச்சியாளர், இன்ஸ்���ட் ஆஃப் 
ேசாஷியல் இன்ஃபர்ேம�க்ஸ் அண்ட் ெடக்னாலஜிகல் இன்ேனாேவஷன்ஸ் (ஐ.எஸ்.ஐ.�.ஐ), �ன�வர்சிட்� மேலசியா 
சரவாக் (மேலசியா)

Volodymyr Mygdalskyy  இைண ேபராசி�யர்
அறிவ�யல் மற்�ம் ெபாறிய�யலில் ��கைல பட்டம், ஒெடஸா I.I. ெமக்ன�ேகாவ்ேநஷனல் பல்கைலக்கழகம் கண�ன� 
அறிவ�யலில் �ைனவர் பட்டம், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   �ன்னாள் கண�ன� அறிவ�யல் உதவ�யாளர், 
ஒெடஸா I.I. ெமக்ன�ேகாவ் ேநஷனல் பல்கைலக்கழகம் �ன்னாள் சிறப்� வ���ைரயாளர், கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   
�ன்னாள் தற்காலிக வ���ைரயாளர், ேதாஷிஷா பல்கைலக்கழகம்
�ன்னாள் ப�திேநர வ���ைரயாளர், கன்சாய் பல்கைலக்கழகம்

Masayasu Morita  ேபராசி�யர்
மசாய� ெமா�தா
அெம�க்காவ��ள்ள ெபர்க்ேலய�ன் கலிஃேபார்ன�யா பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல கைல பட்டம்
அெம�க்காவ�ன் ஹார்வர்ட் பல்கைலக்கழகத்தில் ��கைல கல்வ�ய�யல் பட்டம்
ேகம்ப��ட்ஜ் பல்கைலக்கழகத்தில் ��கைல தத்�வவ�யல் பட்டம்
வா�ய உ�ப்ப�னர், ALC ப்ெரஸ், ஒன்றிைணந்த சிஇஓ, ஹிேடாம��யா இன்க்.

Fredric Jon Laurentine  ேபராசி�யர்
அெம�க்காவ�ன் ப�ர�ன் பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல கைலகள் பட்டம்   அெம�க்காவ�ன் ஹார்வர்ட் 
பல்கைலக்கழகத்தில், வண�க நிர்வாகத்தில் ��கைல பட்டம்   �ன்னர் ப்ராக்டர் & ேகம்ப�ள், அெம�க்கா 
ஊழியர்   �ன்னர் கம்ப்�ட்டர் அேசாசிேயட்ஸ், அெம�க்கா ஊழியர்   �ன்னர் சன் ைமக்ேராசிஸ்டம்ஸ், 
இன்க்., அெம�க்கா ஊழியர்   அெம�க்காவ�ன் � ஐஸ் � இயர்ஸ் நி�வனர் மற்�ம் தைலவர்

Naoya Bessho  ேபராசி�யர்
ெகய்ேயா பல்கைலக் கழகத்தில் சட்டப் ப�ப்ப�ல் இளங்கைலப் பட்டம்   யாஹூ ஜப்பான் நி�வனத்தில், சட்டப் ப��வ�ன் ேமலாளர்; 
ெசயல் இயக்�னர்; ெகாள்ைக வ�க்�ம் ப��வ�ன் ேமலாளர், மற்�ம் �த்த இணக்க அதிகா�; தைலவர் அ�வலகத்தின் ேமலாளர்; 
வ�ளம்பரம், சட்டம், ெகாள்ைக வ�த்தல் மற்�ம் ெபா�மக்கள் ேசைவய�ன் தைலைம அதிகா� ேபான்ற பல்ேவ� பதவ�கள்; தற்ேபா� யாஹூ 
ஜப்பான் நி�வனத்தின் �த்த ஆேலாசகர்   லி�க் கன்சல்டன்ட்ஸ் ேகா., லிமிெடட் -இன் ப�ரதிநிதித்�வ இயக்�னர்.   
கியாச்சிேயா ஸ்ட்ராடஜி இன்ஸ்���ட்  இன்க்., -இன் இயக்�னர், ஜப்பான�ன் சட்டம் மற்�ம் கண�ன� கழகத்தின் இயக்�னர், மரப� சார் 
வ�வரங்க�க்கான சங்கத்தின் இயக்�னர், ஜப்பான�ன் தகவல் ெதாழில்�ட்ப �ட்டைமப்ப�ன் இயக்�னர்

Hiroko Mano  ேபராசி�யர்
வேசடா பல்கைலக்கழகத்தில் இ�ந்� இளங்கைல கைல மற்�ம் கைலய�ல் �ைனவர் பட்டம் (�க்கிய 
பாடமாக கைல வரலா�), இலக்கிய ேபராசி�யர் 
ெபர்லின் ஹம்ேபால்ட் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� கைல வரலா� �க்கிய பாடமாக இ�ப்ப�டன் தத்�வத்தில் 
�ைனவர் பட்டம்

◆ இைண ேபராசிரியர்கள்

Takao Nakaguchi  இைண ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ய�ன�ல் இ�ந்� பட்டதா�. கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆப் கிராஜுேவட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேம�க்ஸின் பயன்பாட்� தகவலியலில் பட்டதா�ப் ப�ப்� நிைற�டன், 
தகவலியலில் (சிறப்பாளர்) ��கைலப் பட்டத்�டன் �தலிடத் ேதர்ச்சிப் பட்டதா�.   கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தின் தகவலியல் பட்டதா�ப் பள்ள�ய�ல் �ைனவர் ப�ப்� நிைற�டன், தகவலியலில் 
�ைனவர் பட்டதா�.   �ன்னாள் இயக்�நர் மற்�ம் ேமலாளர், கண�ன� ேமம்பாட்� �ைற, ஆட்ேமக்ஸ்; �ன்னாள் ெகௗரவ ஆராய்ச்சித் ெதாழில்�ட்பாளர், மன�த தகவல் திட்டம் (HIP), சர்வேதச 
ேமம்பட்ட ெதாைலத்ெதாடர்� ஆராய்ச்சி நி�வனம் (ATRI); �ன்னாள் தைலைம ெதாழில்�ட்ப அதிகா�, அன்ட்ரண்ட் கார்ப்பேரஷன்; �ன்னாள் தைலைம ெதாழில்�ட்ப அதிகா�, @Izumi; �ன்னாள் 
தைலைம ஆய்வாளர், NTT ேமம்பட்ட ெதாழில்�ட்ப நி�வனம்; �ன்னாள் சிறப்� ஆராய்ச்சியாளர், தகவலியல் பட்டதா�ப் பள்ள�, கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகம்   உ�ப்ப�னர்: எெலக்ட்ரான�க்ஸ் 
நி�வனம், தகவல் மற்�ம் ெதாடர்� ெபாறியாளர்கள்; ெமன்ெபா�ள் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்திற்கான ஜப்பான�ய சங்கம்; மற்�ம் ஜப்பான் தகவல் நைட�ைறச் சங்கம்
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ஆசிரியர் அறிமுகம்

Benjamin Nouvel  இைண ேபராசி�யர்
��ஸ் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� கைலய�ல் இளங்கைல பட்டம்   ��ஸ் பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� பட்டம், 
பா�ஸ் பல்கைலக்கழகத்தில் கைல வரலாற்றில் ��கைல பட்டம் (தி ேசார்ேபான்)
�ன்னாள் ஜப்பான்-ப�ரான்ஸ் �ட்� திட்ட ஒ�ங்கிைணப்பாளர், மல்�ம��யா �ைற, தி �வ்ேர   
�ன்னாள் உள்ளடக்க திட்டமிடல் ேமலாளர், ஜப்பான் எக்ஸ்ேபா   

Yuko Masuda  இைண ேபராசி�யர்
ச�கப் பண� பள்ள�ய�லி�ந்� ச�கப் பண�ய�ல் ��கைலப் பட்டம், ெகாலம்ப�யாபல்கைலக்கழகம் (நி�யார்க், 
அெம�க்கா)   மனநலத்திற்கான ��கைல பட்டதா� ைமயத்திலி�ந்� உளப் ப�ப்பாய்� மற்�ம் ப�ப்பாய்� 
உளவ�யல் ம�த்�வத்தில் நான்� ஆண்� ��கைல பட்டம்   ஃபாகல்� ஆஃப் ஃபா�ன் ஸ்ட�ஸிலி�ந்� 
ஸ்பான�ஷ் ெமாழி ப�ப்ப�ல் கைலய�ல் இளங்கைல பட்டம், ேசாப�யா பல்கைலக்கழகம் (ெவள�நாட்� ப�ப்�)

Izu Matsuo  இைண ேபராசி�யர்
கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்தில் இ�ந்� இளங்கைலச் சட்டம், ெதற்� கலிேபார்ன�யா பல்கைலக்கழக பட்டதா� 
திட்டங்கள�லி�ந்� எம்.ப�.ஏ   �ன்னாள் �த்த தயா�ப்� சந்ைதப்ப�த்தல் ேமலாளர், ேசான� எெலக்ட்ரான�க்ஸ் இன்க். 
(அெம�க்கா), �ன்னாள் தயா�ப்� சந்ைதப்ப�த்தல் ேமலாளர், கார்ல் ெஜய்ஸ் வ�ஷன் இன்க். (அெம�க்கா), �ன்னாள் 
�த்த தயா�ப்� ேமலாளர், கிேயாெசரா இன்டர்ேநஷனல், இன்க். (அெம�க்கா), �ன்னாள் ேமற்� ஜப்பான் ப�தி 
ேமலாளர், எக்ஸ்ப��யா ேஹால்�ங்ஸ் ேக.ேக

Julia Yonetani  இைண ேபராசி�யர்
சிட்ன� பல்கைலக்கழகத்திலி�ந்� (ஆஸ்திேரலியா) இளங்கைல கைல, ேடாக்கிேயா பல்கைலக்கழக பட்டதா� கைல மற்�ம் அறிவ�யல் 
பள்ள�ய�ல் இ�ந்� கைல மற்�ம் அறிவ�யல் ��கைல (�க்கிய பாடமாக சர்வேதச ச�க அறிவ�யல்), ஆஸ்திேரலிய ேதசிய 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஏ.என்.� காேலஜ் ஆஃப் ஆசியா மற்�ம் பசிப�க்கில் வரலாற்றில் �ைனவர் பட்டம் (�க்கிய பாடமாக வரலா�)   
தற்ேபா� ஒ� சமகால கைலஞராக பண���கிறார், கிேயாட்ேடா மாகாணம், நந்தன�ல் வ�வசாய�யாக ேவைல ெசய்�ம் ேபா� உலகளாவ�ய 
கண்காட்சிகள�ல் அழகியல் தாக்கத்தின் பைடப்�கைள ெவள�ப்ப�த்�கிறார்

மின்-கற்றல் ஸ்��ேயா பய�ற்சி ஆய்வகம்

ல�ஞ்ச் �லகம்

கல்வ� நி�வனங்க�க்கான ஆப�ஸ் 365 ப்ேராப�ளஸ் உ�மம் 
மற்�ம் OVS-ES உ�மத் திட்டத்தின் கீழ் ைமக்ேராசாப்ட் 
கார்ப்பேரஷன�டமி�ந்� ேக.சி.ஜி உ�மம் ெபற்�ள்ள�. இந்த 
உ�மத் திட்டங்கள் ஆப�ஸ் அப்ள�ேகஷன்ஸ், பல்ேவ� 
ேமம்பாட்� �ல்ஸ் மற்�ம் வ�ண்ேடாஸ் OS ஆகியவற்ைற 
தன�ப்பட்ட சாதனங்கள�ல் பயன்ப�த்த நியாயமான 
வ�ைலகள�ல் வாங்க உத�கின்றன. (மாணவர் பயன்பாட்� 
ஒப்�தல் ஒப்பந்தத்ைத சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.)

ைமக்ேராசாப்ட்
கல்வ� நி�வனங்க�க்கான ஆப�ஸ் 365 ப்ேராப�ளஸ் உ�மத் திட்டம்

கல்வ� நி�வனங்க�க்கான OVS-ES உ�மத் திட்டம்

மாணவர்கள் தற்ேபா� பயன்பாட்�ல் 
இல்லாத பய�ற்சி ஆய்வகங்கைள 
அவர்களாகேவ பயன்ப�த்�வதன் 
�லம் வ�ப்� ேநரத்திற்� ெவள�ேய�ம் 
�ட கண�ன� வளங்கைளப் 
பயன்ப�த்தலாம். �ன்பதி� அல்ல� 
��தல் கட்டணம் ேதைவய�ல்ைல. 
இந்த அதிநவ �ன சாதனங்கள் ந�ங்கள் 
பயன்ப�த்த கிைடக்கின்றன.

கண�ன� பயன்பாட்� அைமப்�

- ைமக்ேராசாப்ட் ஆப�ஸ் 365 ப்ேராப�ளஸ்
- ைமக்ேராசாப்ட் ஆப�ஸ் ப்ேராஃபஷனல்
- ைமக்ேராசாப்ட் வ�ண்ேடாஸ் OS 
 அப்கிேர�கள்

�றிப்�: வ�ண்ேடாஸ் OS என்றால், 
அப்கிேர�கள் மட்�ேம வழங்கப்ப�கின்றன

வாங்க கிைடக்�ம்
ெமன்ெபா�ள்

ஏப்ரல் 2012-ல் ஜப்பான�ன் ெஹாக்ைகேடாவ�ன் பரந்த வடக்� 
மாகாணத்தின் ைமயத்தில், சப்ேபாேராவ�ல் சப்ேபாேரா ெசயற்ைகக்ேகாள் 
வளாகம் திறக்கப்பட்ட�. இந்த வளாகம் தான் கிேயாட்ேடா�க்� ெவள�ேய 
அைமந்�ள்ள �தல் ேக.சி.ஜி �� வளாகம்.
சப்ேபாேரா ேசட்�ைலட் வளாகத்தில் அர்ப்பண�ப்�ள்ள பய�ற்�வ�ப்பாளர்கள் 
அைனவ�ம் தற்ேபா� தகவல் ெதாழில்�ட்பத் �ைறய�ன் �ன்னண�ய�ல் 
ெசயல்ப�கிறார்கள். ஐ.� �ைறய��ள்ள தற்ேபாைதய ப�ரச்சைனகள�ல், 
எதிர்காலத்தில் தகவல் ெதாழில்�ட்ப வண�கத்தில் ேதைவப்ப�ம் அறி�, 
திறன்கள் மற்�ம் தகவல்ெதாடர்� திறன்கள�ன் ெதள�வான வ�ளக்கங்கைள 
வழங்கி பய�ற்�வ�ப்பாளர்கள் அவர்கள�ன் ெசாந்த அ�பவங்கள�லி�ந்� 
கைதக�டன் சம�பத்திய ெதாழில்�ைற தகவல்கைள இைணக்கிறார்கள். 
இந்தப் பாடக்ேகாப்� ெஹாக்ைகேடாவ�ல் தகவல் ெதாழில்�ட்ப பய�ற்சி 
ெப�ம் மாணவர்க�க்� மட்�மல்லாமல் கிேயாட்ேடா �தன்ைம 
வளாகத்தி�ள்ள மாணவர்கைள�ம் அறி��ர்வமாக �ண்�கிற�.

ேடாக்கிேயாவ�ன் மினாேடா நக�ல் உள்ள ேராப்ேபாங்கி ஹில்ஸுக்� 
அ�கில் ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள் அைமந்�ள்ள�. ேடாக்கிேயா 
ெசயற்ைகக்ேகாள் சப்ேபாேரா ெசயற்ைகக்ேகாைளத் ெதாடர்ந்� 
இரண்டாவ� இடமாக அக்ேடாபர் 2012-ல் திறக்கப்பட்ட�.
ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள�ல் உள்ள பல பய�ற்�வ�ப்பாளர்கள் 
இன்ைறய ச�கத்தின் வ�ைரவான �ஜிட்டல்மயமாக்கலின் 
�ன்னண�ய�ல் இ�க்�ம் ெசயல் வ �ரர்கள். இந்தக் காரணத்திற்காக, 
கிேயாட்ேடா �தன்ைம வளாகத்தி�ள்ள மாணவர்கள் உட்பட, 
ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள் �லம் பரப்பப்ப�ம் ஐ.� பய�ற்சி 
மற்�ம் தர்க்க�தியான சிந்தைன பற்றிய வ�ப்�கள் மாணவர்கள�ன் 
வற்றாத வ��ப்பமா�ம். ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள�ல் 
வழங்கப்ப�ம் கல்வ� உலக அரங்கில் �க்கிய பங்� வகிக்கக்��ய 
பயன்பாட்� ஐ.�-ல் சிறந்த தைலவர்கைள வளர்ப்பதற்� ெப��ம் 
பங்கள�க்கிற�.

பள்ள� அத�ைடய கத�கைளத் திறந்த ேபா�, 2004 ஆம் ஆண்�ல் 
ஹியா�மன்ெபன் வளாகம் கல்வ� மற்�ம் ஆராய்ச்சி வளாகமாக 
உ�வான�. இந்தக் கட்�டத்தில் ெப�ம்பாலான வ�ப்�கள் 
நைடெப�வதால், ெபா�வாக அதிக எண்ண�க்ைகய�லான 
மாணவர்க�ம் ஆசி�யர்க�ம் இங்� ��கிறார்கள். கிேயாட்ேடாவ�ன் 
ைமயத்தில் கிேயாட்ேடா பல்கைலக்கழகத்திற்� அ�கி�ள்ள ஒ� 
மாணவர் ப�திய�ல் இந்த வளாகம் அைமந்தி�ப்பதால், இ� கற்றல் 
மற்�ம் �தந்திரமான சிந்தைனக்கான த�வ�ரமான ஆர்வத்தின் 
�ழ்நிைல�டன் நிைறந்�ள்ள�. ஒ� காலத்தில் வளாகம் ேக.சி.
ஜி-இன் ெப�ய கண�ன� ைமயத்தின் இடமாக இ�ந்த�, இங்� 
நி�வப்பட்ட �ன�வாக் வான்கார்ட் கண�ன�ையப் பயன்ப�த்தி 
மாணவர்கள் கண�ன� பய�ற்சி ெபற்றார்கள்.

கிேயாட்ேடா எக்கிேம ெசயற்ைகக்ேகாள் 2005 ஆம் ஆண்� வசந்த 
காலத்தில் ��க்கப்பட்ட�. ஏராளமான பயண�கள் பயண�க்�ம் 
ஒ� பயண ைமயமாக, கிேயாட்ேடா ஸ்ேடஷ�க்� அ�கில் 
இ�க்�ம் இந்த வளாகம் அ�ர்வமாக வசதியாக அைமந்�ள்ள�. 
அத�ைடய ப�ரகாசம், திறந்த ெவள�ப்�றத்தால் கவனத்ைத 
கவர்கிற, கிேயாட்ேடா எக்கிேம ெசயற்ைகக்ேகாள் ஒ� அதிநவ �ன 
மின் கற்றல் ஸ்��ேயா�டன் அைமக்கப்பட்�ள்ள�, இந்த 
இடத்திலி�ந்� பல வ���ைரகைள சர்வேதச அளவ�ல் வழங்க 
உத�கிற�. ேக.சி.ஜி-இன் அ�கி�ள்ள கிேயாட்ேடா எக்கிேம 
வளாகத்�டன் ேசர்ந்�, கிேயாட்ேடா எக்கிேம ெசயற்ைகக்ேகாள் 
�ன்னண� ஐ.� கல்வ�ய�ன் �க்கிய ைமயமாக ெசயல்ப�கிற�.

முக்கிய வளாகங்கைளப் ேபான்று, ெசயற்ைகக்ேகாள் வளாகங்கள் ஏற்கனேவ ேவைல ெசய்யும் உலகில் இருப்பவர்கள் உட்பட, 
பல்ேவறுவைகப்பட்ட மாணவர்கைள ஈர்க்கின்றன. ெசயற்ைகக்ேகாள் வளாகங்கள் கிேயாட்ேடா முதன்ைம வளாகத்துடன் ெடஸ்ேபட்ச் 
வகுப்புகளால் (முதன்ைம வளாகத்திலிருந்து வருைக தரும் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் கற்பிக்கும் வகுப்புகள்) மட்டுமல்லாமல் நிகழ் ேநரத்தில் 
முதன்ைம வளாகத்துடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள சமீபத்திய மின்-கற்றல் அைமப்புகளாலும் இைணக்கப்பட்டுள்ளன. முன்ேப பதிவுெசய்யப்பட்ட 
வீடிேயாைவப் பயன்படுத்தி கற்பதும் வழங்கப்படுகிறது. ேமலும், ஒவ்ெவாரு ெசயற்ைகக்ேகாளின் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பயிற்றுவிப்பாளர்களும் 
ஒவ்ெவாரு மாணவருக்கும் அவருைடய அல்லது அவளுைடய இலக்குகைள அைடய உதவ முக்கியமான படிப்பு பாதுகாப்ைப வழங்குகிறார்கள்.

கிேயாட்ேடா முதன்ைம பள்ளியில் இரண்டு வளாகங்கள் உள்ளன. இந்த வளாகங்களில் பல்ேவறுவைகப்பட்ட மாணவர்கள் 
பயன்பாட்டு ஐ.டி துைறயில் மிக உயர்ந்த கல்வி பட்டம், தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தில் முதுகைலப் பட்டம் ெபறுவதில் பரந்த 
ஆளவிலான ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சிகைள நடத்துகிறார்கள். இரண்டு வளாகங்களுக்கிைடேய பயணம் ெசய்ய இலவச 
ஷட்டில் பஸ் உள்ளது.

சப்ேபாேரா ெசயற்ைகக்ேகாள்  dGIC இன்க் உள்ேள அைமந்�ள்ள�

ஹியா�மன்ெபன் வளாகம், சாகிேயா-�, கிேயாட்ேடா

ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள்  ஹிட்ேடாம��யா, இன்க். உள்ேள அைமந்�ள்ள�

வளாகங்கள்

ஷட்�ல் பஸ்

கிேயாட்ேடா எக்கிேம ெசயற்ைகக்ேகாள், மினாமி-�, கிேயாட்ேடா

கிேயாட்ேடா
�தன்ைம பள்ள�

ெசயற்ைகக்ேகாள்
வளாகங்கள்
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ஜப்பானிய அனிேமஷன் 
சம்பந்தப்பட்ட வணிக ஆய்வு
தைலைம நிர்வாக அதிகா�, ெகய்னக்ஸ் கிேயாட்ேடா ேகா, லிமிெடட்

ஜப்பான�ன் அறிவ�யல் �ைன� மற்�ம் கன��ப் �ைனவாற்றல் 
எ�த்தாளர்கள் (SFWJ) மற்�ம் ஜப்பான�ன் வ�ண்ெவள� ஆசி�யர்கள் 
கிளப்ப�ன் உ�ப்ப�னர் (SACJ)

ெகய்னாக்ஸின் நி�வனர். நா�யா, தி சிகெரட் ஆஃப்  ப்� வாட்டர் 
மற்�ம் ெடங்ெகன் ேடாப்பா �ர்ெரன் லகான் உட்பட, ஜப்பான�ன் பல 
ப�ரபலமான அன�ேமஷன் பைடப்�கள�ன் தயா�ப்பாளர்

ஜப்பானிய அனிமி மற்றும் ஐ சி டி.
ஐ.� ேமங்னா மற்�ம் அன�ேமஷன�ன் கவனம் ெச�த்�ம் 
�ைறய�ல், �திய சந்ைதகைள�ம் வண�க மாதி�கைள�ம் 
உ�வாக்க ேதடலில் இந்த ேசர்க்ைககைள ேக.சி.ஜி.ஐ 
பயன்ப�த்�கிற�. அன�ேமஷன் திட்டமிடல், தயா�ப்� 
மற்�ம் வ�ளம்பரத்தில் சிறப்� தைலப்�கள் ேபராசி�யர் 
ய�ஹிேரா டேகடா அவர்களால் கற்ப�க்கப்ப�கின்றன. 
ேபராசி�யர் டேகடா நா�யா, தி சிகெரட் ஆஃப் ப்� வாட்டர் 
மற்�ம் ெடங்கன் ேடாப்பா �ர்ெரன் லகான் ேபான்ற 
பைடப்�க�க்கான �கழ்ெபற்ற ஸ்��ேயா, ெகய்னாக்ஸின் 
நி�வனர்கள�ல் ஒ�வர். ெகய்னாக்ஸில் ஒ� அன�ம் 
தயா�ப்பாளராக, ேபராசி�யர் டேகடா நியான் ெஜன�சிஸ் 
எவாஞ்சலியன்: ஐயர்ன் ெமய்டன் அண்ட் ேமங்னா, ஏம் ஃபார் 
தி டாப் 2! ைடபஸ்டர், ேமஜிக்கல் ஷாப்ப�ங் ஆர்ேகட் 
அெபேனாபாஷி மற்�ம் ஹனமா� கிண்டர்கார்ெடன் ேபான்ற 
வ�ைளயாட்�கள் உட்பட எண்ணற்ற பைடப்�கள�ல் 
ஈ�பட்�ள்ளார். ெகய்னாக்ஸுடன் இைணந்�, ேபராசி�யர் 
டேகடா ேக.சி.ஜி ��ப்ப�ன் 50 வ� ஆண்� நிைற� வ�ழா 
நிைனவாக ஒ� கமர்ஷியைலத் தயா�த்தார்.

"எவ்வளவு வருவாய்?" எனும் ேகள்விேய 
வணிகம் என்பதாகும்
- அன�ைம ஒ� வண�கமாக ெசய்�ம் ேபா� 
�க்கிய ெசால்லாக ந�ங்கள் என்ன ெசால்வ �ர்கள்?
இப்ேபா� வைர என்�ைடய �க்கியமான ேவைல 
ெகய்னாக்ஸில் அன�ேமஷன் ெசய்யப்பட்ட பைடப்�கள�ன் 
திட்டமிடல் மற்�ம் தயா�ப்�. நான் அன�ேமஷன் 
திட்டங்கைள உ�வாக்கி, நி�வனங்க�டன் ேபச்�வார்த்ைத 
நடத்தி, அைத ஒள�பரப்�ம் இடங்கைளத் த�ர்மான�க்க, ஒ� 
�றிப்ப�ட்ட வர� ெசல� திட்டத்ைத உ�தி ெசய்ய நாங்கள் 
வ��ம்�கிேறாம். தயா�ப்� பண�கள் ��ந்த�டன், அ� 
எவ்வள� வ�வாய் ஈட்�த்த�ம் என்� சிந்திக்க ேவண்�ய� 
�க்கியம். அைத ெசயல்ப�த்�வேத வண�கமா�ம் என 
ந�ங்கள் �றலாம் என்� நான் நிைனக்கிேறன்.

- ந�ங்கள் அன�ேமஷன�ல் என்ன ெசய்த�ர்கள் என்பைத 
தய�ெசய்� எங்கள�டம் ெசால்�ங்கள்.
நான் திட்டமிட்ட பைடப்�கள�ல் வ�ஷ் அபான் தி ப�ள �யெடஸ் 
மற்�ம் ெடங்கன் ேடாப்பா �ர்ெரன் லகான் அடங்�ம். நான் 
இப்ேபா� பல �திய அன�ேமஷன் திட்டங்கள�ல் 
பண�ப்��கிேறன். ஆனால் இந்த வைக ேவைலைய ெசய்ய 
நான் திட்டமிடவ�ல்ைல. கல்��ய�ல், நான் �ற்றி�ம் 
ேவ�பட்ட ஒன்ைறப் ப�த்ேதன். இ� எனக்�த் ெத�வதற்� 
�ன்ேப, கல்��கள�ல் நான் அ�பவ�த்� ெசய்த 
நிகழ்�க�ம் தன�ப்பட்ட தயா�ப்�க�ம் என் ேவைலயாக 
மாறிய�. அதனால் தான் நான் இப்ேபா�ம் �ட 
�வாரஸ்யமான வ�ஷயங்கைளச் ெசய்கிேறன் என்� 
உணர்கிேறன். நான் கற்�க்�ட்�யாக இ�ந்த ஆண்�கள�ல் 
இ�ந்� "ேவ�க்ைக மற்�ம் �வாரஸ்யமான வ�ஷயங்கள�ல் 
�ன்�யற்சி எ�ப்ப�" எ�ம் என� ேயாசைனைய 
ஒ�ேபா�ம் மறக்கக்�டா� என ��� ெசய்�ள்ேளன்.

- அன�ம் ப�க்க வ��ம்�ம் மாணவர்க�க்காக 
எங்க�க்� ஒ� தகவைல அள��ங்கள்.
அன�ைம திட்டமிட்� உ�வாக்�வதற்� நிைறய ஆற்றல் 
ேதைவப்ப�கிற�. ��தலாக, நிதி ேசக�த்தல் மற்�ம் அன�ம் 
தயா�ப்பதான� அத�டன் ெபா�ப்ைப�ம் ெகாண்� 
வ�கிற�. உங்கள் ேவைலைய பார்த்�, நிைற �ைறகைள 
ெபற்�, நிதி ேசக�த்�, உங்கள் நி�வனத்ைத இலாபமைட�ம் 
நி�வனமாக ெகாண்� வ�ம் ெசயலில் மக்கள் ஈ�ப�வேத 
தயா�ப்பா�ம். அந்தள�க்� ெகாண்� வர நிைனப்பேத ஒ� 
திட்டத்தின் ��ந்த வ�வமாக நான் நிைனக்கிேறன். ஒ� 
தயா�ப்ைப ��க்�ம் வைர, ந�ங்கள் எல்லாம் ச�யாக 
உள்ளதாக உணர்வேத தன்ன�ைற� என்� நம்�கிற�ர்கள். ஒ� 
தயா�ப்பான� அ� வ�மர்சிக்கப்ப�ம் ேபா� மட்�ேம �� 
நிைறவைடகிற�. வ�மர்சனம் என்ப� உங்கள் தயா�ப்ப�ல் 
மட்�மின்றி, உங்கள் ெசயல்கைள�ம் ெசாற்கைள�ம் 
உள்ளடக்கிய உலகில் ந�ங்கள் ெவள�ய��ம் எல்லாவற்ைற�ம் 
இலக்காகக் ெகாள்ளலாம் என்பதாக இ�க்கலாம். அதனால் 
தான், ஒ�வர் ெப�ம் வ�மர்சனங்கைள ���ம் 
எதிர்ெகாள்ளத் ேதைவயான உத்ேவகத்�டன் ப�க்க 
ேவண்�ெமன, அன�ம் ப�ப்பதில் வ��ப்ப�ள்ள 
மாணவர்கைள நான் ேகட்�க் ெகாள்கிேறன்.

ேபராசி�யர்

Yasuhiro 
Takeda

武田 康廣

ேக.சி.ஜி ��ப்ப�ற்கான 50வ� ஆண்� வ�ழா கமர்ஷியல் (URL: kcg.ac.jp/gainax)

ஆசிரியர் ேநர்முகத் ேதர்வு
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"மிராய் கரா கிட்டா ஹாஜிெமட்ேட ேநா ஓட்ேடா" 
("எதிர்காலத்திலி�ந்� வ�கிற �தல் வார்த்ைத") 
என்ற ஜப்பான�ய வார்த்ைதய�லி�ந்� வ�வ�த்தேதார் 
ெபயைரக் ெகாண்� உ�வாக்கிய, ஹாட்�ன் மிக்�, 
பயனர் ஒ�வர் கண�ன� ஒன்றில் பாடல் வ�கைள�ம், 
ெமல்லிைச ஒன்ைற�ம் ெகா�க்�ம் ேபா�, ெசயற்ைக 
�ரல் ஒன்றில் பா�ம் ஒ� கற்பைன உ�வமா�ம். 
ஹாட்�ன் மிக்�, ஜப்பான�ல் மட்�மல்லாமல், 
அயல்நாட்��ம் இைசக்கச்ேச�கைள நடத்தி, 
ெப�ந்திரளான இரசிகர்கள�ன் இதயங்கைளக் 
கவர்ந்தி�க்கிற�. ஹிேரா�க்கி இட்ேடா, இந்த 
உணர்வ�ற்�க் காரணமாக இ�ந்த ஹாட்�ன் மிக்� 
ெசயற்ைகக் �ரல் ெமன்ெபா�ைள உ�வாக்கிய 
நி�வனமான, கி�ம்ப்டன் ஃப��ச்சர் ம��யா இன்க். 
நி�வனத்தின் ப�ரதிநிதி இயக்�நர், ேபராசி�யராக KCGI 
-ய�ல் ேசர்ந்தி�க்கிறார். கண�ன�மய �ரல்கைள 
உ�வாக்கிற ெமன்ெபா�ைளத் ெதாடர்ந்� 
உ�வாக்�கிற ேபராசி�யர் இட்ேடா, எதிர்கால IT 
ெதாழிைல �ன்ன�ன்� நடத்�ம் இளயவர்க�க்�ப் 
ப�ன் வ�ம் ெசய்திையத் த�கிறார். "நாம் பாதியளேவ 
கடந்� வந்தி�க்கிற தகவல் �ரட்சிய�ன் 
எல்ைலக்ேகா� வரம்ப�ல்லாமல் மிக�ம் பரந்ததா�ம், 
அேதா� உங்கள� எதிர்கால வாய்ப்�கள் உங்க�க்� 
�ன்பாகப் பரவ�க்கிடக்கின்ற�. இந்தக் க�த்ைத 
மனதில் திடமாக ைவத்�க் ெகாண்�, உங்கள� 
ப�ப்�கள�ல் ந�ங்கள் அற்பண�க்க ேவண்�ம் என்ேற 
நான் ேகட்�க் ெகாள்கிேறன்."

��தலாக, மிகமிகச் சிறிய ெசய்தித்�ண்�கள் உள்ள�ட்ட, 
இந்தத் தகவல்கைள, ஃேபஸ்�க், �வ�ட்டர், மற்�ம் 
ப�ளாக்�கள் வாய�லாக, உலகத்ேதா� தாங்கேள 
எள�தாக�ம், கணப்ெபா�தி�ம் பகிர்ந்� ெகாள்வைத 
எவ�க்�ம் சாத்தியமானதாக ஆக்�கிற�.
ஆய��ம், தகவல் �ரட்சிய�ன் காரணமாக ஏற்ப�ம் 
மாற்றங்கள�ன் ஒ� �ன்ேனாட்டத்ைத மட்�ேம 
நாம் அ�பவ�த்�க் ெகாண்��க்கிேறாம் என்ேற 
நான் நம்�கிேறன். வ�வசாய மற்�ம் 
ெதாழில்�ைறப் �ரட்சிகள், மன�தர்கள் வாழ்கிற 
வ�தத்தில் க�ைமயான மாற்றங்கைளக் 
ெகாண்�வந்தன. தகவல் �ரட்சிய�ன் 
காரணமாக ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இன்ன�ம் 
அந்த அளைவ அைடந்தி�க்கவ�ல்ைல. 
இ�, ெவ�மேன ஒ� நிைலமாற்றக் 
காலேமயா�ம், அேதா� உள்ளப�யான 
மாற்றங்கள் இன்ன�ம் 
ஆரம்ப�த்தி�க்கவ�ல்ைல. மக்கள�ன் 
வாழ்க்ைக �ைறகள��ம், உலகி�ம் 
இப்ேபாதி�ந்� 20 �தல் 30 
ஆண்�கள�ல் தைலகீழான 
மாற்றங்கள் ஏற்ப�வைத நாம் 
பார்ப்ேபாம் என்ேற நான் 
நம்�கிேறன். ஆய��ம், அைவ 
என்னவ�தமான மாற்றங்களாக 
இ�க்�ம் என்ப� எனக்�த் 
ெத�யா�. அைவ 
எவ்வ�தமாக மா�ம் 
என்பைத நம்ைம நம்ப� 
ஒப்பைடத்தி�க்கிறார்கள், 
அேதா�, இைளஞர்கேள 
அ�த்த 
தைல�ைறையத் 
ேதாள் ெகா�த்�த் 
தாங்�வார்கள்.

கி�ப்டான் ஃப��ச்சர் ம��யா என்ப� ஒ� வ ��ேயா ேகேமா 
அல்ல� ஒ� அன �ம் நி�வனேமா அல்ல. நாங்கள் இைச 
அைமப்பதில் ஈ�பட்��ந்தா�ம் �ட, அைவ�ம் ஒ� 
பாடல் பதி� நி�வனம் அல்ல. ஏெனன்றால், நாங்கள் 
கண�ன� இைச என்ற ெபா��ேபாக்கிைன ஒ� 
வ�யாபாரமாக ஆக்கிய��க்கிேறாம், நான் நம்ைமக் �றித்� 
ஒ� "வ�வான வ�ற்பைனயாளர்" என்ேற நிைனக்கிேறன். 
ஹாட்�ன் மிக்�-ைவ �தலில் 2007 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 
வ�ற்பைனக்� ெவள�ய�ட்ேடாம், ஆனால் அந்த ெமன்ெபா�ள், 
கற்பைனகரமான ெசயல்கள�ல் ஈ�பட மக்க�க்� ஒ� 
வாய்ப்பாக ஆகிப்ேபான� என்ேற நான் நம்�கிேறன்.
மன�தம், தன� கடந்த காலத்தில் �ன்� �ரட்சிகைள 
பார்த்தி�க்கிற� என்ேற ெசால்கிறார்கள். �தலாவ� 
�ரட்சி வ�வசாயப் �ரட்சியா�ம். இந்தப் �ரட்சிய�ன் 
காரணமாக, ேவட்ைடயா�வைதச் சார்ந்தி�ந்தததால் இடம் 
வ�ட்� இடம் ெசல்ல ேவண்�ய கட்டாயத்தில் இ�ந்த 
மன�த இனம், உணைவ �ைறப்ப�யாக உற்பத்தி ெசய்�, 
அைத இ�ப்� ைவக்க இய�ம் நிைலக்� வந்�, அவ்வா� 
நிைலயான இ�ப்ப�டங்கள�ல் வசிக்�ம் நிைலக்� வந்த�. 
இதன் காரணமாக, ச�தாயங்க�ம், மாநிலங்க�ம் 
உ�வாகி, ெசாத்தில் ஏற்றத்தாழ்�கைள உண்டாக்கின. 
ெபா�ளாதாரங்கள் ேதான்றிய�ம், ேபா�க்கான காரணமாக 
ஆகின என�ம் ெசால்ல ���ம்.
இரண்டாவ� �ரட்சி ெதாழில் �ரட்சியா�ம். இயக்க 
ஆற்றைலக் கண்�ப��த்தார்கள், அேதா� ஒேர 
ேதாற்ற�ைடய உ�ப்ப�கைளத் திறம்பட உ�வாக்�ம் 
திறன் ேபான்ற நவ �ன கண்�ப��ப்�கள், திரளான 
உற்பத்திக்�ம், திரளான �கர்வ�ற்�ம் ப�றப்பாக 
அைமந்தன. இ� வர்த்தகம் மற்�ம் வண�கத்ைத ெப�கிப் 
பரவச் ெசய்�, ெப�மளவ�லான ெசாத்�க்கைளக் 
ெகாண்�வர உதவ�ய�. இந்தப் �ரட்சி, ஒ� 
"மக்கட்ெதாைக ெப�க்கத்ைத" உண்�பண்ண�ய�. 
ெதாழில் �ரட்சிக்� �ந்ைதய, அதிகப் ப�றப்� மற்�ம் 
அதிக இறப்� வ�கிதம் ெகாண்�ள்ள இந்தக் காலத்தில், 
மன�த மக்கட்ெதாைக கற்பைனகரமாக நிைலயாக 
இ�க்கிற�, அேதா� ச�தாயத்தில் ெசாத்� 
ஏற்றத்தாழ்�க�ம் ெகாஞ்சமாகேவ இ�ந்தன, ஆனால், 
ெதாழில்�ரட்சி ஏற்பட்டதால், மன�த மக்கட்ெதாைக 
��தமாக அதிக�த்த�.
அேதா�, �ன்றாம் �ரட்சியான�, தகவல் �ரட்சியா�ம், இைத 
இண்ெடர்ெநட் ப�ரதிநிதியாக இ�ந்� IT மதிப்� 
ெகாண்�வந்த�. இண்ெடர்ெநட்�க்� �ன்�, தகவல் 
அைலபரப்ப�கள் �ைறவாக�ம், ஏகாதிபத்தியமாக�ம் 
இ�ந்தன. தகவல் �லங்கள�ல், ெசய்தித்தாள் நி�வனங்கள், 
ெதாைலக்காட்சி மற்�ம் வாெனாலி நிைலயங்கள், மற்�ம் 
ப�ர��ப்� நி�வனங்கள் ேபான்ற ஊடகங்கள் இ�ந்தன, 
ஆனால், இக்��க்கள் தகவல்கைள அ�ப்ப� ைவக்�ம் ேபா�, 
அத்�டன் வசதிகள் மற்�ம் மன�த சக்தி எ�ம் வைகய�ல் 
�றிப்ப�டத்தக்க ெசல�ம் ஆகத்தான் ெசய்த�. ேமற்ெகாண்�ம், 
இந்தச் சமயத்தில் தகவல்க�ம் �ைறந்தள�ம், ஒேர 
திைசய�ல் அைமந்தைவ�மாகேவ இ�ந்தன. ஆய��ம், 
இண்ெடர்ெநட்�ன் ேதாற்றம், தகவலில் இந்தப் �ரட்சிையக் 
ெகாண்� வந்தி�க்கிற�. தகவைல அ�ப்ப� ைவத்த வ�தம் 
�றிப்ப�டத்தக்க அளவ�ல் மாறிய��க்கிற�.
இப்ேபா� இண்ெடர்ெநட் மிகமிக ெந�க்கமாக இ�ந்� 
ெகாண்��க்கிற�, நம� உள்ளங்ைககள�ல் இ�க்கிற�, 
நம� ேமைசகள�ல் இ�க்கிற�, நம� சட்ைடப் ைபகள�ல் 
�ைழந்�ள்ள�. ெசய்திகள், திைரப்படங்கள் மற்�ம் இைச 
ேபான்ற �ஜிட்டலாக்க ��கிற தகவல்கைள, 
ஒட்�ெமாத்தமாக தகவல் மயமாக்கி, அைத எள�தாக 
அைலபரப்ப�, இண்ெடர்ெநட்�ல் இ�ப்� ைவப்பைத 
சாத்தியமாக்கி�ள்ள�. வாழ்க்ைக�ம், பண��ம் மிகமிக 
வசதிகரமாக�ம், ேவ�க்ைகயாக�ம், ெசௗக�யமாக�ம் 
ஆகிய��க்கிற�ம்; ஒ� கணப்ெபா�தில், ந�ங்கள் 
உங்க�க்�ப் ப��த்தமான வ ��ேயாைவ வரவைழத்�, 
பார்த்� மகிழ்ந்�, ஊடகத்ைத அைலபரப்� ெசய்யலாம். 

கி�ப்டான் ஃப��ச்சர் ம��யா 
இன்க். ப�ரதிநிதி இயக்�நர், 
ஹாட்�ன் மிக்�வ�ன் தயா�ப்பாளர்

ஆசிரியர் ேநர்முகத் ேதர்வு

ேபராசி�யர்

Hiroyuki 
Itoh

ஹாட்�ன் மிக்�
வ�ளக்கம் KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.

伊藤 博之

குரல் ெதாகுப்பில் புரட்சிைய ஏற்படுத்திய, 
தி ெவர்ல்டு ஆஃப் ஹட்சூன் மிகு
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சர்க்� � ேசாைலல் �க்கிய 
பாடகர்/பாடலாசி�யர்
அவள் கனடாவ�ன் மாண்ட்�லில் ப�றந்த ஒ� 
பன்ெமாழி பாடகர் / பாடலாசி�யர் ஆவார், ேம�ம் 
உலகம் ��வ�ம் மக்கைள மகிழ்வ�த்�ள்ளார். 
சர்க்கஸ் மற்�ம் இைச என உலகம் ��வ�ம் 
ெதாடர்ந்� நிகழ்த்�ம் ெபா��ேபாக்� ��, சர்க்� � 
ேசாைலய�லின் �ன்� �க்கிய பாடகர்கள�ல் இவ�ம் 
ஒ�த்தி. சர்க்� � ேசாைலல் நிகழ்ச்சிய�ல் அவள் இயற்றி 
இைசயைமத்த ஒ� பாடைல அவள் மட்�ேம பா�னாள், 
நைட�ைறய�ல் அவைள ��வ�ன் �தன்ைமயான 
பாடகியாக மாற்றிய�. அவள் எந்த ேலப�ள்கைள�ம் 
ேசர்ந்தவள் அல்ல, ேம�ம் அவேள ெசாந்தமாக இயற்றி 
இைசயைமப்ப� மட்�மல்லாமல் அவேள கிராஃப�க் 
�ைசன், வ�ளம்பரம் மற்�ம் வ�ற்பைன ெசய்கிறாள். 

புதிய ெபாழுதுேபாக்கு உலகம்
கைல�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்ப உலக�ம் ெந�க்கமாக 
இைணக்கப்பட்�ள்ளன. ஆக்கப்�ர்வமான கண்ேணாட்டம் அற்�தமான 
ெதாழில்�ட்பத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்�ம் ேபா�, பார்ைவயாளர்கள் மற்ெறா� 
ப�மாணத்திற்� இ�க்கப்ப�கிறார்கள். எனேவ அதிநவ �ன 
ெதாழில்�ட்பத்தின் �ன்னண�ய�ல் மட்�மல்லாமல் ஆச்ச�யமான 
ேவகத்தில் ஆக்கத்திறைன ெவள�ப்ப�த்தக்��ய கண�ன�கள�ன் பரந்த 
�ைறய�ல் மாணவர்கள் அறிந்� ெகாள்ளக்��ய �ழைல�ம் வழங்�கிற 
ஒ� கல்வ� நி�வனத்�டன் நான் ஈ�ப�வ� இயற்ைகயான�.
ெபா��ேபாக்� �ைறய�ல், எங்கள் வண�கத்தின் ஒவ்ெவா� 
அம்சத்தி�ம் ஐ.� ஊ���கிற�. இைசையப் பதி� ெசய்� 
தி�த்தியைமக்க, திைரப்படங்கள் மற்�ம் கமர்ஷியல்கைள டப் (ஒள�-ஒலி 
இைண) ெசய்ய, அல்ல� சர்க்� � ேசாைலய�லின் பல்ேவ� வைகயான 
பய�ற்சி மற்�ம் மல்ம��யாவ�ற்� கண�ன�கைளப் பயன்ப�த்தினா�ம், 
அதிக நி�ணத்�வம் வாய்ந்த ெதாழில்�ட்பம் மற்�ம் நல்ல 
ஆக்கத்திற�ைடய கைலஞர்கள் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பவ�யலாளர்கள�ன் 
�� நான் வழங்�ம் எந்த நிகழ்ச்சிக�க்�ம் அவசியம்.
கைலக்�ம் ெதாழில்�ட்பத்திற்�ம் இைடய�லான இந்த ஒத்�ைழப்� 
என்ப� ேசர்ந்� ஒத்�ைழக்கிற ஆதாரப் ெபா�ள் இ� வ ��ேயா மற்�ம் 
ஆ�ேயா நிகழ்ச்சிகைளத் தயா�க்க ேதைவ.
ேக.சி.ஜி.ஐ மாணவர்க�க்� வண�க உலகின் பல அம்சங்க�க்� அவர்கள் 
பயன்ப�த்த ேவண்�ய கைலத்திறன் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப அறிைவ 
ேநர்த்தியாக்க அவர்க�க்� ேதைவப்ப�ம் க�வ�கைளப் ெப�வதற்கான 
வாய்ப்ைப வழங்�கிற�. �ந்திட்டம் வைரபடம், கைல ெவள�ப்பாட்�ன் 
ப�ணாமத்தின் மிகச்சிறந்த ெதாழில்�ட்பம் கைலகள�ல் ஈ�பட்�ள்ள 
தகவல் ெசயலாக்க ெதாழில்�ட்ப வல்�நர்க�க்கான ேதைவைய 
உ�வாக்கி�ள்ள�, மற்�ம் பார்ைவயாளர்கள�ன் எதிர்பார்ப்�கைள வ�ட 
அதிகமான ஆக்கப்�ர்வமான ெவள�ப்பாட்ைட அ�மதிக்கிற�. இந்த 
�ைறய�ல் ேக.சி.ஜி.ஐ  கற்றலின் �ன்னண�ய�ல் உள்ள�, மற்�ம் 
மாணவர்கைள அவர்கள�ன் சாத்தியமான திறைன�ம் தாண்�ச் 
ெசல்லக்��ய ஒ� கல்வ�ச் �ழைல வழங்�கிற�.

தகவல் உத்திகள் (சி.ஐ.ஓ), உத்திகள் 
திட்டமி�ம் அ�வலகம், சாம்சங் 
எெலக்ட்ரான�க்ஸ் ேகா., லிமிெடட்�ன் 
�ன்னாள் ேமலாளர்
நிப்பான் அப்ைள� இன்ஃபர்ேம�க்ஸ் 
ெசாைசட்� (என்.ஏ.ஐ.எஸ்), ப�ரதிநிதி 
இயக்�னர்

ேபராசி�யர் ஹாங் சி�ங் ேகா ெதன் ெகா�யாவ�ல் ப�றந்தார், 
மற்�ம் �ன்னதாக மாெப�ம் ெதன் ெகா�ய மின்சார 
உபகரணங்கள் மற்�ம் மின்ன� ��கள் தயா�ப்பாளர், 
சாம்சங் எலக்ட்ரான�க்ஸ் நி�வனத்தில் ெபா� 
வா�க்ைகயாளர்க�க்� மின்-வண�கம் மற்�ம் 
இைணய-அ�ப்பைடய�லான ெப�நி�வன உத்தி, 
CALS (�தன்ைமயக B2B க�த்தியல்-அ�ப்பைடய�லான�) 
ஆகியவற்ைற உய�ர்ப்ப�த்� ெகாண்� வர தகவல் 
உத்திகள�ன் ேமலாளராக பண�யாற்றினார். அவர் அந்த 
நி�வனத்தின் தகவல் மற்�ம் இலாபத்திற்� ெப�ம் 
பங்கள�த்�ள்ளார். ேபராசி�யர் ஹாங்  மின்-வண�க 
உலகத்தில், அ� வ�யத்த� மாற்றங்க�க்� உட்ப�வதால் 
ேதைவப்ப�ம் மன�த திறைமகள் �றித்� வ��வாக ேபசினார்.

மின்-வணிகத்திற்கு ஒரு உத்தி ேதைவ
-மின்-வண�க உலகம் வ�ைரவான மாற்றங்க�க்� உள்ளாகி 
வ�வதாகத் ெத�கிற�. இைணயம் பர�வ�டன் வண�க�ம் 
மாறிவ�ட்டதா?
90-கள�ன் ந�வ�ல் நான் தகவல் உத்திகள�ன் ேமலாளரான ப�ற� சாம்சங் 
உள்நாட்� மற்�ம் சர்வேதச வா�க்ைகயாளர்க�க்காக அவர்கள�ன் 
வைலதளத்ைத ெதாடங்கிய�. அந்த ேநரத்தில், இைணயத்ைத  
சந்ைதப்ப�த்�வதற்� ஒ� சக்தி வாய்ந்த க�வ�யாக யா�ம் க�தவ�ல்ைல, 
மற்�ம் இ� நி�வனத்தின் ப�ராண்ட் அங்கீகாரத்ைத ேமம்ப�த்�வதற்கான ஒ� 
வழியாக ெத�ந்த�. என��ம், நாங்கள் வைலத்தளத்ைத திறந்த ேபா�, 
தயா�ப்�க்�ப் ப�ற� ேசைவகள், �கார்கள், ேபான்றைவகள் �றித்� வ�சா�த்� 
உலகம் ��வதி�மி�ந்� ஒ� நாைளக்� �மார் 200 மின்னஞ்சல்கைள நாங்கள் 
ெபற்ேறாம். அப்ேபா� தான் நான் எங்கள் வைலத்தளத்ைத சந்ைதப்ப�த்�ம் 
க�வ�யாக பயன்ப�த்தலாம் என்� உணர்ந்ேதன்.
இைணயத்ைதப் பயன்ப�த்திய வண�கங்கள், �ன்பதி� �ைறகள் மற்�ம் 
�ன்பதி� �ைறகள் மற்�ம் பங்� வர்த்தகம் ேபான்றைவ அதற்�ப் ப�ற� 
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வளர்ச்சியைடந்தன. ஆனால், இைணயத்தில் பயன்ப�த்�வதற்� ஒ� 
அைமப்ைப உ�வாக்கித் ெதாடங்�வதன் �லம் வ�ற்பைனய�ல் ெப�ய 
அளவ�லான வளர்ச்சிைய நாங்கள் பார்க்கவ�ல்ைல. இைணயத்ைதப் 
பயன்ப�த்தினால் அவர்கள�ன் வண�கம் சிறப்பாக இ�க்�ம் என்� மக்கள் 
நிைனத்த ேநரத்தில் ெதன் ெகா�யாவ�ல் தகவல் ெதாழில்�ட்பத்தின் ஏற்றம் 
ேதால்வ�யைடந்த�. தயா�ப்�கைள உ�வாக்கி உலகம் ��வதி�மி�ந்� 
வா�க்ைகயாளர்கைள ேஹாஸ்ட் ெசய்�, அவர்கள் இைணய ஷாப்ப�ங் மால் 
உ�வாக்கினால் வர்த்தகம் நடத்த ��யம் என்� அவர்கள் நிைனத்தார்கள். 
ஆனால் கிட்டத்தட்ட அந்த இைணய ஷாப்ப�ங் மால்கள் அைனத்�ம் பல 
ஆண்�கள�ல் இைணயத்திலி�ந்� மைறந்�வ�ட்டன. 
இ�தியாக, இைணயம் ஒ� க�வ� மட்�ேம என்பைத அவர்கள் உணரவ�ல்ைல. 
ேம�ம், அவர்கள�டம் ஒ� உத்தி�ம் இல்ைல. இைணயத்தில் ந�ங்கள் எத்தைன 
தயா�ப்�கைள ைவத்தி�ந்தா�ம், அவர்கள் ெவ�ம் திைரய�ல் உள்ளன. 
ஏெனன�ல் ெப�ம்பாலான சந்தர்ப்பங்கள�ல், வா�க்ைகயாளர்கள் தயா�ப்ைப 
அவர்கள�ன் ைககளால் ெதாட்� ச�பார்த்த ப�ன் அவற்ைற வாங்கினார்கள். 

ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் சரிகின்றன மனித திறைம 
இல்ைல. 
-இந்த மிகப்ெப�ய மாற்றங்க�க்� மத்திய�ல், தற்ேபாைதய 
உலக வண�கச் �ழைல ந�ங்கள் எப்ப� பார்க்கிற�ர்கள்?
�ரதிர்ஷ்டவசமாக, மற்ற நா�க�க்� மத்திய�ல் ஜப்பான் மற்�ம் ெதன் 
ெகா�யாவ�ன் தற்ேபாைதய நிைலைம, நி�வனத்தின் வ�ற்பைனைய ேமம்ப�த்த 
இைணயத்ைதப் பயன்ப�த்�ம் உத்திகைள உய�ர்ப்ப�த்� ெகாண்� வர மன�த 
திறைம இல்ைல. ேம�ம், நி�வனங்கள் தகவல் ெதாழில்�ட்ப 
உள்கட்டைமப்ைபத் தயார் ெசய்வதில் அதிக அளவ�ல் �த�� ெசய்கின்றன, 
எனேவ இந்த நிைலைம அவர்க�க்� ��வ�ல்லாத ப�ரச்சைனகைள 
ஏற்ப�த்�கிற�.
நி�வனங்க�க்� என்ன ேதைவ என்றால் வண�க உத்திைய உ�வாக்க மன�த 
திறைம. அவசியமாக, சந்ைதப்ப�த்�தல் மற்�ம் நிர்வாகத்திற்காக தகவல் 
ெதாழில்�ட்பத்தின் வளங்கைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான திறன் அவர்க�க்� 
ேவண்�ம்.
ெபா�வாக ஜப்பான�ய மற்�ம் ெதன் ெகா�ய நி�வனங்கள�ல் 
பண�யாளர்கள�ைடேய சந்ைதப்ப�த்�ம் உணர்� �ைறவாக இ�ப்பதாக 
க�தப்ப�கிற�. இ� ஏெனன்றால் சம்பளத்ைதப் பற்றிய அவர்கள�ன் 
சிந்தைனய�ன்  அ�ப்பைட என்ப� அவர்கள�ன் அன்றாட ேவைலக்காக அவர்கள் 
சம்பாதிக்�ம் சம்பளம் வழியாக அவர்க�க்� கிைடக்கக்��ய இலாபங்கள�ன் 
சமமான வ�நிேயாகம். 
ஆனால், அெம�க்கா வ�த்தியாசமான�. ெசய்யப்ப�ம் ேவைலய�ன் அள� 
மற்�ம் உங்கள் ேவைல உண்ைமய�ல் நி�வனத்திற்� எவ்வள� 
பங்கள�த்�ள்ள� என்ப� �றித்� நிைலயான, க�ைமயான அ�த்தம் உள்ள�. 
கிட்டத்தட்ட அெம�க்க நி�வனங்கள�ல் சந்ைதப்ப�த்�வதற்� மட்�ேம என 
அர்ப்பண�க்கப்பட்ட �ைறகள் எ��ம் இல்ைல. அைனத்� பண�யாளர்க�க்�ம் 
ஏற்கனேவ இந்த மனநிைல இ�ப்பதால், இந்த �ைறகள் ேதைவயற்றைவயாக 
மாறிவ��கின்றன. ெப�ளாதாரம் ேமாசமான நிைலக்� மாறினா�ம் �ட எப்ப� 
இலாபத்ைத ேமம்ப�த்த ���ம் என்பைதப் பற்றி சிந்திக்�ம் மனநிைல 
அெம�க்க நி�வனங்க�க்� உள்ள�, எனேவ அவர்கள் எப்ேபா�ேம 
�ன்ேனறக்�ட ஆற்ற�டன் இ�க்கிறார்கள். இதனால் தான் ஜப்பான�ய மற்�ம் 
ெதன் ெகா�ய நி�வனங்க�க்� அவர்க�டன் ெபா�ந்�வ� க�னமாக 
உள்ள�. ெப�ய நி�வனங்கள் உட்பட, ஜப்பான் மற்�ம் ெதன் ெகா�யாவ�ல் பல 
நி�வனங்கள் வ�ற்பைன, வ�ளம்பரம் மற்�ம் ப�ராண்�ங் ெசய்வைத 
சந்ைதப்ப�த்�தல் என்� தவறாக நிைனக்கின்றன. அதனால் தான் தற்ேபா� 
அெம�க்காவ�ல் உள்ள நி�வனங்கள் மட்�ேம வண�கத்திற்காக இைணயத்ைதப் 
பயன்ப�த்�வதில் தகவல் ெதாழில்�ட்ப நி�வனங்களாக ெவற்றி ெபற்�ள்ளன. 
ஜப்பான் மற்�ம் ெதன் ெகா�யாவ�ல் உள்நாட்�ல் அந்த வைகயான 
பாராட்�கைளப் ெபற்ற நி�வனங்கள் உள்ளன, ஆனால் அவர்கள் 
உள்கட்டைமப்ப�ன் ேமம்பா� காரணமாக ஏற்பட்ட மின்-வண�கத்தின் அதிர்� 
அைலகள�ல் சவா� ெசய்� பண வ�ைளயாட்� வைக ஊகங்கள் �லம் ெவற்றி 
ெபற்றார்கள். தற்ெசயலாக, மின்-வண�கத்தில் ெவற்றி ெபற்ற நி�வனங்கள் 
எ��ம் ஐேராப்பாவ��ம் இல்ைல. இதற்� இைணயம் பர�வதில் ஏற்பட்ட 
ெப�ம் தாமதம் தான் காரணம். 

ஆசியாவில் ஆதிக்கம் ெசலுத்த ஒரு சிறப்பு பட்டதாரி 
பள்ளியாக மாறுதல்
-இந்த வண�கச் �ழலில், ேக.சி.ஜி.ஐ என்ன வைகயான 
அம்சங்கைள ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம்; நம்�ைடய ேநாக்கம் 
என்னவாக இ�க்க ேவண்�ம்?
தகவல் ெதாழில்�ட்பத்தில் நி�ணத்�வம் ெபற்ற பல பட்டதா� பள்ள�கள் பல 
இல்ைல. ேம�ம், கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் கா�ய�ன் ேக.சி.ஜி.ஐ-இன் 
வழிமரப�ல் உள்ள�. இ� எங்க�ைடய மிகப் ெப�ய அ��லமா�ம். 
ேம�ம், ேக.சி.ஜி.ஐ-இல் சிறப்� திறன்கள் மற்�ம் அறி�டன் �க்கியமான 
ெப�நி�வனங்கள�ல் பண�ப்��ந்த ஆசி�யர்கள�ன் ெப�ய வைகயைம� உள்ள�. 
என்�ைடய வ���ைரகள�ல், நான் என்�ைடய ெவற்றி கைதகைள 
மட்�மல்லாமல் என்�ைடய ேதால்வ�கள் பற்றி�ம் ேபச �யற்சிக்கிேறன். 
ஏெனன்றால் ெப�ம்பா�ம் ெவற்றிகைள வ�ட ேதால்வ�கள் அதிகம் 
கற்ப�க்கின்றன. 
இப்ப� தான் இந்த சகாப்தத்தில் உண்ைமய�ல் ேதைவப்ப�ம் மன�த 
திறைமக�க்� நான் பய�ற்சியள�க்கிேறன்.
ப�ற நா�கள��ள்ள பல்கைலக்கழகங்க�டன் கல்வ� வைலயைமப்�ம் 
ஆண்�ேதா�ம் வ��வைடந்� வ�கிற�. �ைற ஜப்பா�க்� மட்�ம் 
வைரய�க்கப்பட்ட� அல்ல. ஆசியாவ��ம் உலக அரங்கி�ம் 
பண�யாற்றக்��ய மன�த திறைமகைளப் பய�ற்�வ�க்க பங்கள�க்கக்��ய ஒ� 
சிறப்� பட்டதா� பள்ள�யாக ேக.சி.ஜி.ஐ இ�க்க ேவண்�ம் என்� நான் 
வ��ம்�கிேறன்.

அடுத்த மின்-வணிகத் தைலவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்அதிநவீன ேமைட நிகழ்ச்சிகைள உருவாக்க தகவல் 
ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்துதல்

ேக.சி.ஜி ��மம் நி�வப்பட்ட 50 வ� ஆண்� வ�ழாவ�ல் 'MUΣA' என்ற ��வட்� அறிவ�க்க இைச நிகழ்ச்சிய�ல் ேபராசி�யர் நிட்ஸா ேமலாஸ்.

ニッツァ・メラス 高 弘昇 ேபராசி�யர்

Nitza 
Melas

ஆசிரியர் ேநர்முகத் ேதர்வு ஆசிரியர் ேநர்முகத் ேதர்வு
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கிேயாட்ேடா, மாணவர்க�க்கான நகரம்
கிேயாட்ேடா 1200 ஆண்�க�க்�ம் ேமலான வரலாற்ைறக் ெகாண்�ள்ள�. 
இ� ஒ� காலத்தில் ஜப்பான�ன் தைலநகரமாக�ம், இன்�ம் ஜப்பான�ன் 
கலாச்சார ைமயப்ப�தியாக�ம் உள்ள�. இ� ஒ� சர்வேதச நகரமாக 
இ�ப்பதால் பல மாணவ இைளஞர்கள் இந்நகரத்தில் வாழ்கின்றனர்.
KCG வளாகங்கள் வசதியான ப�திகள�ல் அைமந்தி�க்கின்றன, ேம�ம் 
கிேயாட்ேடா நகரத்தின் ஒவ்ெவா� ப�திய�லி�ந்�ம் இைவகைள ந�ங்கள் 
அ�கலாம்.
��தலாக, ஒசாகா, நாரா, ேகாேப மற்�ம் ஓட்� ேபான்ற கன்சாய் 
ப�ரேதசத்தில் உள்ள மற்ற இடங்கள�லி�ந்�ம் அைவகைள ந�ங்கள் 
எள�தாக ெசன்� அைடயலாம்.

ேகசிஜிஐ-ன் �ற்றி�ள்ள ப�திகள்
கிேயாட்ேடா எகிேம ேசட்ைலட் வளாகம்
ேஜஆர், கின்ெடட்ஸு மற்றும் நகர சுரங்க பாைதகைள இயக்கும் 
கிேயாட்ேடா நிைலயம், ஜப்பான் முழுவதிலிருந்தும் வருைக புரியும் 
ெபரும்பாலான மக்களின் கிேயாட்ேடாவுக்கு நுைழவாயிலாக 
இருக்கிறது. நவீன கட்டிடங்கள் மற்றும் வரலாற்று கட்டிடங்கள் 
இரண்டும் இந்த பகுதியில் ஒருங்ேக அைமந்துள்ளன, ேமலும் நாம் ஒரு 
மாறுபட்ட சூழைல இங்கு உணர முடியும்.

ேகசிஜி-ஐ �ற்றி�ள்ள ப�திகள்
கேமாகவா வளாகம்
கிேயாட்ேடாவின் மூன்று மிகப்ெபரிய திருவிழாக்களில் ஒன்றான 
ேயாய் மட்சூரியுடன் ெதாடர்புைடய ஷிேமாகாேமா ேகாவில், மற்றும் 
கிேயாட்ேடாவில் உள்ள இம்பீரியல் அரண்மைன, வளாகத்திற்கு 
அருகில் உள்ளன. இது இயற்ைக வளங்கள் நிைறந்த ஒரு பகுதி.

ேகசிஜிஐ-ன் �ற்றி�ள்ள 
ப�திகள்
ரா�ேஹா� வளாகம்
கிேயாட்ேடா மற்றும் கிேயாட்ேடா ஸ்ேடஷன் ைமயத்தில் இருந்து 
சுரங்கப்பாைத மூலமும், கிடாஓஜி சுரங்கப்பாைத நிைலயத்திலிருந்து 
மற்றும் ராகுேஹாகு வளாகத்திற்கு அருகில் உள்ள ேபருந்து 
நிைலயத்தில் இருந்து நகரப் ேபருந்து மூலமும் ராகுேஹாகு பகுதிக்கு 
ெசல்வது மிகவும் வசதியானது. நவீன கட்டிடங்களுடன் அைமந்துள்ள 
கிட்டாயாம ெதருவுக்கு அருகில் காமிகேமா ேகாவில் உள்ளது, மற்றும் 
தாவரவியல் பூங்கா, மிேடாேராகா-ஐக் குளம், மற்றும் காேமா ஆறு 
ஆகியவற்றில் இயற்ைகைய நாம் அனுபவித்து ரசிக்க முடியும்.

ஹிேயா�மன்ெபன் வளாகத்தின் 
�ற்றி�ள்ள ப�தி, கிேயாட்ேடா 
�க்கியமான பள்ள�
மேராமச்சி பண்பாட்ைடப் பிரதிபலிக்கின்ற ேகாவிலான ஜின்ககு-ஜி 
ேகாவில், ஜிடாய் மாட்சூரியுடன் (கிேயாட்ேடாவிலுள்ள மூன்று ெபரிய 
திருவிழாக்களில் ஒன்று) ெதாடர்புள்ள ைஹய்யன்ஜிங்கு ேகாவில், 
ெசர்ரி பிளாசம் மரங்களுக்குப் ெபயர் ேபான ெடட்சுககு-ேனா-மிச்சி, 
ஜப்பானிலுள்ள 2வது மிகப்பழைமயான மிருகக்காட்சிசாைலயான 
கிேயாட்ேடா நகர ஜூ, மற்றும் கிேயாட்ேடா நகர அருங்காட்சியகம் 
ேபான்ற பற்பல இடங்களும் இந்தப் பகுதியில் (பல இதர இடங்களில்) 
உள்ளன. இது இப்பகுதியிலுள்ள ஜப்பானிய கலாச்சாரம் மற்றும் 
வரலாற்றுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள மிகவும் எளிதானது!

இடம்
ஜிங்கக்�ஜி

ெடட்�கக்�-ேநா-மிச்சி
(தத்�வ அறிஞ�ன் நைட)

நான்ெஸஞ்ஜி ேகாவ�ல்

கிேயாட்ேடா நகரம் கிேயாெசரா 
கைல அ�ங்காட்சியகம்

கிேயாட்ேடா சிட்� 
மி�கக்காட்சி சாைல

ெஹய்யன் ஜிங்� 
ஷ்ைரன்

எய்க்காண்ேடா 
ெஸன்�ன்-ஜி

சிேயான்ஜி ேகாவ�ல்

ேநஷனல் மி�சியம் ஆஃப் 
மாடர்ன் ஆர்ட்ஸ்

இடம்

ேடாஜி

நிஷி ேஹாங்வான்ஜி ேகாய�ல்

ஹிகாஷி ஹாங்கான்ஜி ேகாய�ல்

ேடாஃ��ஜி ேகாவ�ல்

கிேயாட்ேடா ேகா�ரம்

சன்ஜுசன்ெஜண்ேடா

கிேயாட்ேடா ேநஷனல் மி�சியம்

கிேயாட்ேடா ஸ்ேடஷன் கட்�டம்

கிேயாட்ேடா ம�ன்காட்சியகம்

இடம்

கமிகேமா ஷ்ைரன்

மிேடாேராகா-இக்ேகா �ளம்
(மிேஸாேராகா-இக்ேக �ளம் 
என்�ம் ெசால்கிறார்கள்)

கிேயாட்ேடா தாவரவ�யல் �ங்கா

கிட்டாயாமா ெத�

இடம்

ஷிேமாகேயா ஷ்ைரன்

கிேயாட்ேடாவ�ல் 
இ�க்கிற இம்ப��யல் ேபலஸ்

டட� ேநா ேமா� (ஷ்ைரன் ஃபாரஸ்ட்)

கிேயாட்ேடா சிட்� 
ஹிஸ்டா�க்கல் மி�சியம்
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கல்வி கட்டைமப்பு
உலகத்தரமான, உயர்தரமான ஐ.டி கல்விைய ெசயலுருவாக்க உலகளாவிய கல்வி நிறுவனமாகவும் 
இருப்பைத கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் ஸ்டடீஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்டிக்ஸ் நிறுவனம் 
ேநாக்கமாக ெகாண்டுள்ள அேத ேவைளயில் பிற KCG குழு கல்வி நிறுவனங்களுடன் ெநருக்கமான வைலக் 
கட்டைமப்பிைன உருவாக்குவேதாடு மட்டுமின்றி, ெவளிநாடுகளிலுள்ள அரசாங்கங்கள் மற்றும் 
பல்கைலக்கழகங்களுடன் ஒத்துைழத்து ெசயலாற்றி ஐ.டி.கல்வியில் தைலவராகவும் விளங்குகிறது.

1963 ஆம் ஆண்� நி�வப்பட்ட ஜப்பான�ன் �தல் 
கண�ன� கல்வ� நி�வனமாக 50 ஆண்�க�க்�ம் 
ேமலாக பாரம்ப�யம் மற்�ம் சாதைனகைள 
ெப�ைமயாகக் ெகாண்�,�மார் 50,000 
பட்டதா�கைள ெகாண்ட ஜப்பான�யத் தகவல் 
ெதாழில் �ைறய�ல் மாெப�ம் தன�ப்பட்ட 
வைலக் கட்டைமப்ப�ைன கிேயாட்ேடா கண�ன� 
க�ய�ன் நி�வனம் உ�வாக்கி�ள்ள�.

ேராெசஸ்டர் இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ெடக்னாலஜி என்ப� 1829 
ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட ஒ� ெபாறிய�யல் 
பல்கைலக்கழகம் ஆ�ம், இ� ��ைமயான 
அெம�க்காவ��ம் IT ப�ப்�கைள (1991) நி�வ�ய 
பல்கைலக்கழகங்கள�ல் �தன்ைமயானதாக வ�ளங்கிய 
ெப�ைமய�ைன ெகாண்�ள்ள�. கண�ன� கிராப�க்ஸ், 
வ�ைளயாட்�கள் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்ப �ைறகள�ல் 
அெம�க்காவ��ள்ள �தன்ைமயான ���கைள நாங்கள் 
ெப�ைமயாக க��கிேறாம். 1996 ஆம் ஆண்�ல் 
கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ய��டன் ஒ� சேகாத� பள்ள� 
ஒப்பந்தத்ைத�ம் (�ைணப்பள்ள�) RIT ெசய்� ெகாண்ட�.

ஜப்பான�ய ெமாழிக் கல்வ� ைமயமான 
கிேயாட்ேடா ஜப்பான�ய ெமாழி பய�ற்சி 
ைமயம், ந�தித்�ைற அைமச்சரால் 
அங்கீக�க்கப்பட்�, கல்வ�, கலாச்சாரம், 
வ�ைளயாட்�, அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில் 
�ட்ப அைமச்சகங்கள் ஆகியவற்றில் இ�ந்� 
தங்கள் நாட்�ல் 12 ஆண்� கல்வ� 
�ைறயற்ற மாணாக்கர்க�க்கான ஜப்பான�ய 
ெமாழித் �ைற நி�வனமாக சிறப்�ப்ெபயைர 
ெபற்�ள்ள�.

2000 ஆம் ஆண்�ல் நி�யார்க் உலக 
வர்த்தக ைமயத்தில் KCG ��மத்தின் 
ெவள�நாட்� நடவ�க்ைகக�க்கான ஒ� 
தளமாக நி�யார்க் அ�வலகம் 
நி�வப்பட்ட�. ெசப்டம்பர் 11 அன்� 
அெம�க்காவ�ல் ஒேர ேநரத்தில் நடந்த 
பயங்கரவாத தாக்�தல்களால் 
பாதிக்கப்பட்��ந்தா�ம், நி� யார்க் 
அ�வலகம் இப்ேபா� ராக்ஃெபல்லர் 
ைமயத்தில் அைமந்�ள்ள�டன் அதன் 
நடவ�க்ைககைள�ம் ம�ண்�ம் ெதாடர்கிற�.

2019 ஆம் ஆண்�ல் ேக.சி.ஜி ஹேனாய் 
அ�வலகத்ைத நி�வ�ய�, வ�யட்நாமில் 
ேக.சி.ஜி-இன் �தல் அ�த்தளம்.

கிேயாட்ேடா கம்ப்�ட்டர் க�ய�ன் 
ஆட்ேடாெமாைபல் பள்ள�, ேமம்பட்ட �ட்பங்கள் 
மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம், 
வைலக்கட்டைமப்ப�ல் திறனறிவ�ைனக் ெகாண்� 
அ�த்த தைல�ைற வாகன ெதாழில்�ட்பங்க�க்� 
ெபா�ந்�ம். ப�யான வாகன ெமக்கான�க்�கைள 
உ�வாக்கி �ைண ��கிற�.

ெபய்ஜிங்-ல் இ�க்�ம் சீனாவ�ன் ேதசிய 
�லகத்திற்�ள் ேகசிஜி (KCG) ெபய்ஜிங் 
அ�வலகமான�, சீனாவ�ன் 
பல்கைலக்கழகங்க�டன் ப�மாற்றம் ெசய்�ம் 
தளமாக இ�ப்பதற்காக�ம், ேகசிஜி (KCG) 
தன்�ைடய உற�கைள வ�ப்ப�த்�வதற்காக�ம் 
2002 ஆம் ஆண்�ல் ஆரம்ப�க்கப்பட்ட�. ேகசிஜி (KCG) 
2008ல் டாலியன் அ�வலகத்ைத�ம், 2018 ல் 
ஷாங்காய் அ�வலகத்ைத�ம் திறந்� ைவத்�ள்ள�, 
இ� ப�ற ெசயல்பா�கள�ன் �லமாக சீனாவ�ன் 
பல்கைலக்கழகங்க�க்� தகவல் ெதாழில்�ட்ப 
கல்வ�க்கான ஆதரவ�ைன வழங்�கிற�.

KCGI

KCGM

KCG

3736

நி� யார்க் அ�வலகம்

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A.

ப�ஜிங் அ�வலகம்
ேடலியன் அ�வலகம்
ஷாங்காய் அ�வலகம்

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

ஹேனாய் அ�வலகம்

N

N

N

N

KCGI-ன் கண்ேணாட்டம்

ெபயர்: தி கிேயாட்ேடா காேலஜ் ஆஃப் கிராஜுேயட் ஸ்ட�ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்ேமட்�க்ஸ்

�ல நி�வனம்: கிேயாட்ேடா ேஜாேஹா க�ெயன்

�கவ�: 7 தனகமான்ெசன்-ேசா, சக்ேயா-�, கிேயாட்ேடா 606-8225, ஜப்பான்

பட்டதா� பள்ள�: பயன்பாட்� தகவல் ெதாழில்�ட்ப பள்ள�

�தன்ைம: வைல வர்த்தகத் ெதாழில்�ட்பத் திட்டம்

நிைற�க்� ேதைவப்ப�ம் கிெர�ட்கள்: 44

அ�மதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள�ன் எண்ண�க்ைக: 600 

(ெமாத்த ெகாள்திறன் 1200 நபர்கள்.)

பாடத்திட்ட காலம்: 2 வ�டங்கள்

பட்டம்: தகவல் ெதாழில்�ட்பத்தில் ��கைல அறிவ�யல் (M.S. in IT)

பற்பல ஐ� நி�வனங்கள், ஜப்பான�ய ெதாழிற்�ைற 
�ன்னண� நி�வனங்களான ேராஹ்ம் உள்பட, 
�ரடா உற்பத்தி, நிண்ெடண்ேடா, ஹா�பா, 
கிேயாெசரா, ைநெடக் மற்�ம் ஓம்ரான் ஆகியைவ 
ஜப்பான�ய பாரம்ப�ய பண்பாட்� ைமயமான 
கிேயாட்ேடாவ�ல் அைமந்�ள்ளன. ேநாபல் ப�� 
ெபற்றவர்கள�ல் பலர் கிேயாட்ேடாவ�ல் 
ப�றந்தவர்கள். KCGI கிேயாட்ேடா உ�வாக்கி 
வ�ப்பைறய�ல் ெகாண்� வ�ம் அ�ைமயான 
ஆற்றைல ேநாக்கமாகக் ெகாள்ள KCGI வ��ம்�கிற�.

ைஹய�மன்ெபன் ேகம்பஸ்,
கிேயாட்ேடா �தன்ைமப் பள்ள�

கிேயாட்ேடா எகிேம ேசட்ைலட்,
கிேயாட்ேடா �தன்ைமப் பள்ள�

சப்ேபாேரா ெசயற்ைகக்ேகாள்

ேடாக்கிேயா ெசயற்ைகக்ேகாள்

�கவ�: 7 தனகமான்ெசன்-ேசா, சக்ேயா-�, 

கிேயாட்ேடா 606-8225, ஜப்பான்

அ�கல்: ைஹய�மன்ெபன் ��க்�ச் 

சந்திப்ப�லி�ந்� வடக்�ப் பக்கமாக 1 நிமிட நைட

�மாச்சியனகி நிைலயத்திலி�ந்� 8 நிமிட நைட; 

கீஹான் எலக்ட்�க் ெரய�ல்ேவ அல்ல� எய்ஸான் 

எலக்ட்�க் ெரய�ல்ேவ அ�கில்

கிேயாட்ேடா நிைலயத்திலி�ந்� 17ம் எண் 

ேப�ந்தில் ெசன்�, "ைஹய�மன்ெபன்ன�ல்" 

இறங்க�ம் அல்ல� 206ம் எண் ேப�ந்தில் ெசன்� 

"அ�காய்ேசாவ�ல்" இறங்க�ம்.

�கவ�: 10-5, நிஷி�ெஜா, ெடரெனாேம-ேசா, 

மினாமி-�, கிேயாட்ேடா 601-8407, ஜப்பான்

அ�கல்: கிேயாட்ேடா நிைலயத்தின் ேமற்�ப்பக்க 

வழிய�லி�ள்ள ஹசிேஜாவ�லி�ந்� ேமற்காக 7 

நிமிட நைட

�கவ�: டாய்ேகா கட்�டம், 7வ� மா� (dGICInc 

உள்ேள), 5-11, ஒேடார்ன�ஷி, �ேவா-�, சப்ேபாேரா, 

060-0042, ஜப்பான்

அ�கல்: ஒேடா� நிைலயத்திலி�ந்� 2ம் எண் 

வழிய�லி�ந்� வடக்�ப் பக்கமாக 1 நிமிட நைட.

�கவ�: ேவார்ட் ேமாேடாஜா� 4வ� மா� 

(ஹிேடாம��யா, இங்க். உள்ேள)

அ�கல்: ேடாக்கிேயா ெமட்ேரா ஹிப�யா ைலன�ல் 

ேராப்ேபாங்கி நிைலயத்தின் 1ஏ வழிய�லி�ந்� 8 

நிமிட நைட

ேடாய் ஓேடா ைலன�ல் ேராப்ேபாங்கி நிைலயத்தின் 

3ம் வழிய�லி�ந்� 10 நிமிட நைட
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பல்கைலக்கழகம்
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கிேயாட்ேடா டவர்

ேஜ ஆர் 
சப்ேபாேரா 
நிைலயம்

சப்ேபாேரா வ �தி 
கார் நிஷி 4-ேசாம்

ேராப்ேபாங்கி நிைலயம்

வழி

ெகயாகிஸாகா

ஹிேரா நிைலயம்

அஸா� வ� 
அ�வலகம்

ஆச� 
த�யைணப்� 
நிைலயம்

ேராப்ேபாங்கி ஹில்ஸ்

சப்ேபாேரா நிைலயம் 
(சப்ேவ)

ஒேடா� நிைலயம்
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ெஹாக்ைகேடா 
அர� அ�வலகம் 

மண�க்�ண்� 
ேகா�ரம்

ஹசிேஜா-ேடா�

கிேயாட்ேடா
நிைலயம்

�ங்கா ராயல் ேஹாட்டல் கிேயாட்ேடா

ஏயான் 
மால், 
கிேயாட்ேடா

வாேகால் மியாேகா 
ேஹாட்டல் 
கிேயாட்ேடா 
ஹச்சிேஜா
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அஸா�-ஜுபான் 
நிைலயம்

URL: https://www.kcg.edu/

KCG
ேக.சி.ஜி.ஐ 
(கட்�டம் 2)

ப �க்ேகமரா

ஹசிேஜா 
நிைலயம்ம ியாேகாம ிச்ச ி

என்.�.� 
க ிழக்�
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