


 
 

 

Graduate School of Integrated Pharmaceutical and Nutritional Sciences 

Fakultas Farmasi

Fakultas Ilmu Pangan dan Gizi

Program Pascasarjana Farmasi dan Ilmu Gizi Terpadu

Fakultas Farmasi merupakan satu-satunya bidang akademik yang 
mempelajari disiplin ilmu terkait kehidupan dan kesehatan manusia 
secara komprehensif, meliputi kimia organik, kimia fisik, biokimia, 
farmakognosi, toksikologi molekul dan kesehatan publik, farmasi, dan 
farmasi klinik. Di Fakultas Farmasi, kami mengembangkan sumber 
daya manusia dengan tingkat keahlian dan etika yang tinggi. Dalam 
program 6 tahun, mahasiswa tahun kelima akan menerima pelatihan 
praktik di rumah sakit dan apotek, dan lulusannya akan memenuhi 
syarat untuk mengambil Ujian Nasional Apoteker. Fakultas Farmasi 
mengembangkan sumber daya manusia yang dapat menjadi peneliti dan ahli teknis, dan hampir 
semua lulusannya melanjutkan ke sekolah pascasarjana, di mana mereka mengembangkan cara 
berpikir seorang peneliti. Pengajar berkualitas tinggi di fakultas ini menyediakan pendidikan yang 
didasarkan pada kurikulum yang sistematis untuk para mahasiswa.

Keamanan makanan, fungsi makanan, dan masalah-masalah keseha-
tan terkait pola makan seperti kegemukan akhir-akhir ini mendapat-
kan banyak perhatian. Fakultas ini didirikan berdasarkan atas prinsip 
pendidikan sistematis dalam sains kehidupan dan menyediakan 
kelas-kelas bahasa Inggris ilmiah dan pendidikan informasi. Melalui 
program pendidikan ini kami dapat mengembangkan ilmuwan, ahli 
teknis tingkat lanjut, dan ahli gizi terdaftar nasional yang mempunyai 
kemampuan berkomunikasi yang cukup untuk bekerja di lingkungan 
internasional dan dapat mengatasi masalah-masalah makanan, 
lingkungan, dan kesehatan dalam skala global. Mahasiswa dapat belajar secara komprehensif dan 
melakukan penelitian mengenai pengembangan dan analisis pangan di Fakultas Ilmu Pangan, dan 
kontribusi terhadap pengembangan kesehatan serta kesehatan dan perawatan medis melalui 
makanan di Fakultas Ilmu Gizi Kehidupan. Selain itu, Fakultas Ilmu Lingkungan Hidup mengem-
bangkan ahli teknis tingkat lanjut yang berurusan dengan masalah-masalah lingkungan terkait 
makanan.

Saat ini Jepang sedang mengalami krisis yang akan dihadapi banyak negara-negara maju: mas-
yarakat sangat tua. Yang menjadi masalah penting adalah bagaimana caranya mewujudkan "umur 
panjang dan sehat" yang mempertahankan kualitas hidup hingga tua dengan merancang pencegahan 
awal penyakit untuk meningkatkan kesehatan, bersamaan dengan mencegah perkembangan penya-
kit. Untuk mengatasi masalah ini secara mendasar, diperlukan peneliti yang membuka disiplin "ilmu 
kesehatan dan umur panjang" dari kedua disiplin "farmasi" dan "ilmu gizi pangan dan ilmu kesehatan 
lingkungan", dan pengembangan pekerja spesialis dan guru yang dapat mempraktikkan hasil terse-
but. Program kami bertujuan untuk membuat sekolah pascasarjana dengan mobilitas tinggi yang 
sesuai dengan kebutuhan zaman ini, atau dengan kata lain fleksibilitas dan kedinamisan pendidikan 
yang dapat menerima pendidikan spesialis dalam skala besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami 
menggabungkan kedua program pascasarjana sebelumnya, yaitu "Program Studi Farmasi" dan "Pro-
gram Studi Kesehatan Masyarakat" menjadi "Program Pascasarjana Farmasi dan Ilmu Gizi Terpadu" 
di Sekolah Pascasarjana Ilmu Alam. Pengajar yang bekerja di Institusi Penelitian Farmasi atau Insti-
tusi Penelitian Ilmu Gizi Pangan dan Lingkungan akan mendidik mahasiswa pascasarjana di program 
ini dengan menerapkan masing-masing spesialisasinya

School of Pharmaceutical Sciences
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Di zaman globalisasi saat ini, sumber daya manusia yang mempunyai 
kemampuan konsepsi pada level makro dalam skala global digabung 
dengan wawasan dan kemampuan untuk bertindak pada level mikro 
sangat diperlukan. Fakultas Hubungan Internasional mempunyai 
fokus pada bidang khusus transregional dan bidang khusus lainnya 
terkait penelitian regional pengembangan kemampuan bahasa yang 
baik. Mahasiswa akan mendapatkan cara pandang global dan menga-
sah wawasan mereka dalam daerah, komunitas manusia yang nyata, 
dan budaya tertentu. Melalui penelitian di bidang tertentu bersama 
dengan akuisisi wawasan luas dan pengembangan kemampuan, kami akan melatih sumber daya 
manusia hebat dengan kekuatan intrinsik untuk mengambil tindakan berdasarkan keputusan yang 
tepat sebagai tanggapan atas berbagai tempat kerja dan pekerjaan di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat informasi berkelanjutan, 
"informasi" menjadi semakin penting dalam manajemen dan pembua-
tan kebijakan, menjadi sumber daya keempat terpenting setelah 
orang, komoditas, dan uang. Selain itu, sebagai tanggapan atas mas-
yarakat yang semakin kompleks, dibutuhkan kemampuan manajemen 
dan pengolahan informasi yang lebih baik dalam perusahaan, pemerin-
tah, dan organisasi non profit. Fakultas kami menyediakan kurikulum 
inovatif yang menggabungkan "administrasi bisnis" dan "kebijakan 
komprehensif" dengan "statistik matematika" dan "ilmu informasi", untuk mengembangkan pemimpin 
generasi selanjutnya yang dapat mengatur organisasi dan kegiatan sosial dengan memanfaatkan 
informasi dengan baik.

Fakultas Hubungan Internasional Faculty of International Relations

Fakultas Manajemen dan Informasi School of Management and Information

Globalisasi terus memberikan perubahan besar terhadap kehidupan kita menjadi lebih beragam dan 
rumit. Untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan lingkungan seperti ini, 
program kami menyediakan mata kuliah yang dapat mempelajari tentang berbagai cara pandang, 
bahan, dan metodologi untuk penelitian, yang didasarkan pada beragam disiplin ilmu seperti ilmu 
budaya, linguistik, sejarah, antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, dan hukum. Kami mengembang-
kan sumber daya manusia yang memahami lingkungan multikultural dan situasi internasional yang 
rumit dengan akurat dalam globalisasi, dan mempunyai pengetahuan kuat dan kemampuan praktis 
untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari situasi tersebut.

Di bidang atau organisasi apapun, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kemam-
puan untuk memimpin dan niat untuk melakukan reformasi manajemen dan mengatasi masalah 
dalam organisasi dengan memanfaatkan berbagai teknik informasi dan sistem informasi. Di samping 
itu, tidak hanya di pemerintahan atau organisasi non profit, di dalam perusahaan komersial umum 
pun tidak hanya pengejaran keuntungan finansial, tetapi kontribusi sosial menjadi diperlukan dalam 
beberapa tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pekerja spesialis yang dapat 
menanggapi permintaan seperti ini, dan secara bersamaan menyediakan kurikulum yang membuat 
sistem dan memperdalam pengetahuan bagi anggota masyarakat yang sudah bekerja di berbagai 
organisasi.

Sekolah Pascasarjana Hubungan Internasional
Graduate School of International Relations

Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Informasi Inovasi
Graduate School of Management and Information of Innovation



 

 

Situasi terkait perawatan kesehatan berubah dengan cepat dengan 
menurunnya angka kelahiran, penuaan populasi, meningkatnya 
kesadaran akan kesehatan di antara masyarakat, perkembangan dan 
spesialisasi dalam perawatan kesehatan, isu bioetika, bencana berska-
la besar, dll. Orang yang bekerja di bidang perawatan (perawat keseha-
tan publik, bidan, perawat rumah sakit) tidak hanya harus mempunyai 
pengetahuan dan keahlian khusus, dan kemampuan untuk memecah-
kan masalah untuk mengatasi kondisi-kondisi ini dengan tepat, tetapi 
mereka juga harus jujur dan rendah hati sebagai manusia. Untuk men-
jawab kebutuhan masyarakat ini, fakultas kami menyediakan berbagai mata kuliah dasar untuk 
mengembangkan rasa kemanusiaan. Pada saat bersamaan, kami mengembangkan perawat kesehatan 
publik dan perawat rumah sakit dengan semangat untuk mengambil tantangan yang sulit dengan 
berani, melalui kurikulum kami yang mencakup mata kuliah spesialisasi perawatan, termasuk pelati-
han klinis di berbagai institusi kesehatan dan medis.

Perawatan memainkan berbagai peran dalam mendukung kesehatan orang-orang. Program ini 
memanfaatkan karakteristik universitas terintegrasi dengan menggabungkan berbagai bidang sains 
terkait kehidupan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan spesialis dan kemampuan praktis, 
lebih lanjut membangun berbagai peran dalam bidang keperawatan, dan mengembangkan peneliti 
ilmu perawatan terkait kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan, dan pendidikan, serta perawat 
praktisi tingkat lanjut yang akan berkontribusi terhadap pengembangan kesehatan orang-orang. 
Sebagai bagian dari tujuan tersebut, Program Pelatihan Bidan diadakan sejak tahun 2010.

Sekolah Pascasarjana Keperawatan Graduate School of Nursing

Junior College

Fakultas Keperawatan School of Nursing

Junior college terletak di Kampus Oshika (Oshika, Suruga-ku, Prefektur Shizuoka). Ini merupakan 
institusi pendidikan untuk mendidik dan melatih siswa untuk menjadi spesialis kesehatan dan kese-
jahteraan, yang mencakup jurusan Keperawatan dan Kesehatan Gigi dengan program 3 tahun, dan 
jurusan Kesejahteraan Sosial dengan program 2 tahun yang terbagi atas Kesejahteraan Sosial dan 
Kesejahteraan Perawatan.Junior College memegang prinsip-prinsip tradisional: "pendidikan dengan 
pelatihan praktik yang cukup", "pendidikan dengan perhatian kepada siswa-siswa dari awal hingga 
kelulusan", "pendidikan dengan dukungan untuk pengambilan kualifikasi", dan "pendidikan untuk 
mengembangkan kemanusiaan yang kaya". Melalui prinsip-prinsip ini, kami bertujuan untuk 
mengembangkan sumber daya manusia yang dapat menanggapi kebutuhan zaman dan permintaan 
masyarakat. (Akan tetapi, dengan perluasan Fakultas Keperawatan yang menyediakan program 4 
tahun, jurusan Keperawatan telah berhenti menerima murid baru sejak tahun 2014 dan akan ditutup 
pada tahun 2016.)

Prefektur Shizuoka terletak di tengah Jepang dan mempunyai akses 
yang mudah ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Prefektur ini 
sudah berkembang sejak zaman dahulu, diberkati dengan iklim yang 
hangat dan alam yang kaya, dan di Zaman Edo dilewati oleh jalur 
utama yang pertama, “Tokaido”. Oleh karena itu, di sana terdapat 
banyak tempat bersejarah, festival tradisional, dan pemandangan 
alam yang indah.
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