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MEREK KIT

Memperdalam mentalitas dan emosi

Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Kyoto adalah satu-satunya sekolah pascasarjana di Jepang
yang menetapkan sains dan teknologi sebagai subjek pelajarannya.
Program ini merupakan respons dari keinginan para mahasiswa yang ingin membuat loncatan besar
ke depan berdasarkan mentalitas dan emosi yang telah diperoleh sejauh ini.
Setiap laboratorium memiliki kesadaran yang mendalam tentang lingkungan masyarakat sekeliling
melalui pengkajian tema oleh setiap mahasiswa, dan dengan demikian melakukan penelitian
terhadap teknologi sains yang memiliki tujuan mewujudkan harmoni antara manusia dan alam.
Walaupun sekolah pascasarjana adalah institut di bidang teknik, program ini juga melingkupi
bidang lainnya, termasuk pertanian, sains, dan seni, serta mengimplementasikan aktivitas penelitian
berdasarkan sudut pandang global melalui pertukaran internasional secara proaktif.Lebih jauh lagi,
untuk memastikan tercapainya tujuan dari setiap individu yang lulus, sekolah ini membangun
sistem pendidikan fleksibel yang memungkinkan para mahasiswa untuk menjadi anggota dari dua
atau lebih laboratorium di seluruh bidang akademi.
Dengan rencana yang unik ini, kami membina kemampuan penelitian dan kemampuan kreatif
untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat.Menargetkan Teknologi yang Lebih Canggih.
Pengetahuan yang Lebih Profesional dan Luas.
Pertumbuhan mahasiswa yang mengkaji pembelajaran praktis dan kontribusi untuk masyarakat –
Inilah kebanggaan dari nama KIT.



Presiden Masao FURUYAMA

1. Perbaikan dalam Kualitas Pendidikan

2. Perbaikan dalam Standar Penelitian

3. Promosi Proyek Kolaboratif

Institut Teknologi Kyoto telah membangun budaya akademisnya sendiri dalam
pencarian terhadap “Kebijaksanaan, Keindahan, dan Teknologi” selama 110 tahun
sejarah kami, mulai dari pendirian institusi pendahulunya, Kolese Teknologi Kyoto
dan Kolese Fiber Tekstil Kyoto. Sekarang, sejarah yang terkenal ini memasuki
halaman baru, saat kami menjadikan produk hasil penelitian dan pendidikan kami
tersedia bagi seluruh dunia. Dengan memastikan bahwa mahasiswa menguasai
teknologi melalui penciptaan teknologi berdasarkan karakter yang lengkap dengan
berbagai sisi, kami menargetkan integrasi yang harmonis antara kebijaksanaan dan
keindahaan dengan intelektual dan kepekaan.

Promosi Rencana Kerja

Penelitianlah yang menarik orang-orang ke sebuah universitas. Dengan tujuan menjadi pionir kebaruan dalam
bidang akademis, langkah-langkah inventif yang memberikan kecanggihan di dalam masyarakat, dan
kedalaman estetika yang kondusif untuk pengembangan budaya, kami berupaya meningkatkan standar
penelitian kami.

Kami berkolaborasi secara aktif dengan universitas, perusahaan, pemerintah setempat, dan negara lain dalam
mengembangkan proyek-proyek pendidikan dan penelitian seraya berkontribusi kepada komunitas dan
masyarakat secara luas. Pengaruh kami membentang jauh melampaui dinding universitas.

Tentu saja, fokus utama dari sebuah universitas adalah pendidikan. Untuk mencetak sumber daya manusia
hebat yang memiliki perspektif global yang berkembang baik, kami mendorong setiap mahasiswa untuk
memperoleh kemampuan konseptual dan ekspresif yang akan memungkinkan mereka mengubah perasaan
mereka menjadi intelektual universal. Untuk tujuan ini, kami menggunakan sistem pendidikan yang
dikembangkan oleh KIT, seperti Standar KIT dan Portofolio Komprehensif.



Promosi Aktivitas Edukasi Luar Negeri

Pusat Promosi Strategi Penelitian
Pemagangan Global

Dewasa ini, sumber daya manusia yang canggih yang dapat berurusan dengan
permasalahan domestik dan internasional sangatlah dibutuhkan. Di KIT, kami
ingin mencetak insinyur dan peneliti profesional yang canggih yang digerakkan
oleh kemampuan intelektual, emosi, dan teknis yang dipupuk tidak hanya
melalui pengetahuan profesional, tapi juga melalui pendidikan dan penelitian
yang mempertimbangkan perpaduan sains dan seni atau pendidikan praktis
manufaktur, dan internasionalitas yang dibudidayakan melalui program
pertukaran luar negeri, program magang luar negeri, dsb.

KIT mengembangkan banyak aktivitas pendidikan dan penelitian melalui
kolaborasi dengan industri, termasuk penelitian bersama dengan perusahaan
setempat, proyek kolaboratif dan kooperatif dengan masyarakat setempat, dsb.
Dengan mendapatkan pengalaman di lokasi aktual penelitian dan manufaktur di
dunia nyata, mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan kemampuan yang
lebih praktis, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk
mengembangkan pengetahun luas dan kemampuan berekspresi yang dapat
menjawab kebutuhan masyarakat. Pada waktu yang sama, program ini juga
memberikan kembali pengetahuan profesional dan teknologi KIT ke masyarakat
untuk berkontribusi ke masyarakat setempat.

Pusat ini didirikan sebagai basis yang memainkan peranan inti yang penting
dalam aktivitas kolaborasi industri-akademi-pemerintah melalui penelitian
bersama, penelitian yang dipercayakan, pertukaran peneliti, dan proyek
kolaboratif dan kooperatif dengan masyarakat setempat. Kami secara proaktif
berkontribusi secara sosial sambil menyesuaikan diri kami dengan aktivitas
kolaborasi industri-akademi-pemerintah yang terdiversifikasi.

KIT secara aktif melaksanakan program magang untuk mengirim mahasiswanya
ke perusahaan luar negeri, universitas yang sudah menjalin kerja sama, institusi
penelitian dsb., untuk mengembangkan kemampuan komunikasi praktis.
Dengan program tersebut, pengembangan penelitian dan pengembangan teknis
dilaksanakan selama 8 hari sampai dengan satu tahun.

Kolaborasi dengan Perusahaan
Kami secara proaktif menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencicipi
berbagai pengalaman internasional, termasuk presentasi dan presentasi tesis di
pertemuan akademi internasional, partisipasi dalam program penugasan luar
negeri, dan belajar di luar negeri, dan dengan demikian mengembangkan
program pelatihan globalisasi yang mencakup banyak sisi.

Terlepas dari bidang studi, KIT secara aktif mengimplementasikan penelitian
bersama dengan perusahaan dan proyek kolaboratif dengan masyarakat setempat.
Kami terlibat dalam penelitian bersama dengan staf pengajar dan penelitian
bersama yang melibatkan mahasiswa, dan kami juga mempromosikan pendidikan
kolaborasi perusahaan-universitas melalui penelitian bersama yang melibatkan
mahasiswa.

Pertukaran Internasional Kelas-kelas dibawakan oleh pengajar luar dari perusahaan
dan organisasi.Jumlah universitas yang termasuk di dalam perjanjian pertukaran internasional

dengan KIT berjumlah total 62 dari 20 negara dan wilayah di Eropa, Amerika
Serikat, dan Asia. Periode pembelajaran di universitas-universitas tersebut
diperhitungkan sebagai masa kuliah di KIT; dengan demikian, mahasiswa dapat
menyelesaikan pendidikan di dalam periode pendidikan yang sudah ditentukan.

Kami mengundang karyawan perusahaan sebagai pengajar, dan dengan demikian
mengembangkan kelas untuk paham lokasi bisnis aktual. Dengan judul kelas
Desain Proses Praktis I/II, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis
proses manufaktur melalui kerja sama dengan perusahaan manufaktur canggih
dan perusahaan manufaktur purwarupa di Kyoto.

     Empat Poin yang Menciptakan MEREK KIT

1 2
Menghasilkan insinyur dan peneliti profesional yang
canggih yang digerakkan oleh intelektual, emosi dan
internasionalitas

Menguasai pengetahuan dan kemampuan praktis
melalui kolaborasi dengan industri



Kami memiliki mata kuliah yang menyediakan jenis penugasan tertentu (mata
kuliah) di mana pengajuan hasil penelitian tidak selalu menjadi bagian dari
penyelesaian kuliah tersebut, tergantung pada isi teknologi profesional maju
yang dituntut di bidang yang dimaksud dan tujuan mahasiswa tersebut. Selain
itu, program pendidikan dengan pertimbangan untuk orang-orang bisnis dan
kuliah khusus untuk mahasiswa asing dari universitas-universitas yang menjalin
kerja sama juga tersedia. Perhatikan bahwa ujian masuknya adalah fleksibel dan
kami menyelenggarakan ujian masuk khusus untuk orang-orang bisnis atau
mahasiswa asing. Pendaftaran semester musim gugur juga tersedia.

Setiap tahun, mahasiswa Program Pascasarjana mencapai rasio penempatan
kerja sebesar 95% atau lebih. Mereka memainkan peranan aktif di berbagai
industri di Jepang dan luar negeri, termasuk industri manufaktur, dengan
memanfaatkan sebagian besar keahlian yang dipupuk saat kuliah di KIT. Divisi
Dukungan Karier didirikan di Pusat Dukungan Mahasiswa untuk
mengimplementasikan konseling karier dan dukungan penempatan pekerjaan
bagi setiap mahasiswa. Di setiap bidang studi, ada staf pengajar yang ditugaskan
untuk bertanggung jawab bagi penempatan pekerjaan, yang akan menyodorkan
mahasiswa kesempatan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan.

Tipe Penugasan Khusus (Kuliah) Kantor Konseling Penempatan Kerja
Di dalam sistem ini, tugas yang dibuat oleh mahasiswa sebagai ganti tesis
pascasarjana dievaluasi dan diotorisasi. Sistem ini diadaptasi untuk Program
Pascasarjana Arsitektur, dsb. Selain staf pengajar KIT, para pakar yang
berkiprah baik di Jepang dan di luar negeri juga terlibat di dalam evaluasi, dan
dengan demikian meningkatkan motivasi mahasiswa.

Mahasiswa bisa terus mencoba mendapatkan konseling atas segala jenis
pertanyaan dalam mendapatkan kerja. Ada lima anggota staf termasuk
pendukung kerja lulusan universitas dari Hello Work, seorang eksekutif top dari
sebuah perusahaan layanan informasi pekerjaan, seorang pengajar paruh waktu
dari universitas yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karier, dan
seorang konsultan yang memiliki kualifikasi dan pengalaman sebagai seorang
penasihat karier di Kyoto Job Park atau Hello Work yang memberikan petunjuk
yang tepat sasaran dan diawasi dengan ketat.

Tes Masuk Khusus untuk Orang Bisnis
Untuk merespons tuntutan pendidikan bagi orang bisnis di sekolah pascasarjana,
kami merekrut mahasiswa dewasa untuk semua bidang pendidikan. Karena
kami telah membangun sistem pendidikan yang memungkinkan mahasiswa
untuk menghadiri kuliah dan melakukan penelitian di malam hari, menghadiri
kuliah di malam hari dan bekerja di siang hari adalah hal yang bisa dilakukan.

       Empat Poin yang Menciptakan MEREK KIT

3 4
Orang bisnis, mahasiswa akademi teknik, mahasiswa
asing
Program pendidikan yang cocok untuk berbagai kalangan

Hasil penempatan kerja/promosi yang baik memberi
kesempatan untuk aktif di dalam sains dan teknologi
terdepan



Biologi Terapan Applied Biology
応用生物学専攻

Membuka generasi selanjutnya dengan bioteknologi
Kami terlibat dalam pengkajian yang terkait dengan biologi kontemporer dan terapannya pada kajian bioteknologi, dan dalam pengembangan dan evaluasi
teknologi produksi biologis di mana lingkungan global dan kehidupan manusia menjadi selaras.
Kami bertujuan merealisasikan lingkungan global di mana ada banyak keanekaragaman kehidupan dan masyarakat harmonis dengan lingkungan karena kami
memiliki tujuan menganalisis sifat dari fenomena kehidupan dan mengembangkan teknologi terbaru yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan
kesehatan dengan memanfaatkan bioteknologi yang dikoordinasikan dengan penelitian genom. Selain itu, kami juga ingin terus mencari fenomena kehidupan
yang belum terpecahkan dengan sensitivitas berlimpah untuk kehidupan dan alam, minat mendalam dalam berbagai fenomena alam, dan pemikiran yang
selalu ingin tahu/kemampuan observasi yang berakar di dalam ketertarikan, selain dasar-dasar biologi, kimia, fisika, dsb.
Menuju pengembangan teknologi yang akan mengantar menuju hidup yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik
Bioteknologi telah memainkan peranannya di dalam masyarakat modern di tingkat yang pantas dipertimbangkan. Alasannya adalah karena besarnya alur yang
ada di antara pertanian, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, dsb. yang merupakan kajian pragmatis terkait organisme hidup dan biologi dasar telah dijembatani
dalam kecepatan tinggi oleh bioteknologi, dan kedua kajian tersebut tengah dikembangkan di mana keduanya saling mengarahkan.
Di dalam fenomena yang diberkati seperti ini, tentu saja kami ingin mengarahkan diri kami di dalam analisis fenomena hidup itu sendiri dan bertujuan
mengembangkan teknologi yang akan membawa kita menuju hidup yang lebih baik dan kehidupan umat manusia yang lebih baik dengan memanfaatkan
bioteknologi secara penuh.
Untuk berupaya mewujudkan tujuan tersebut, program kami mencakup hal-hal berikut:
(1) Dengan sasaran binatang vertebrata, serangga, tumbuhan, mikroba, dsb., kami menganalisis fenomena hidup di level bagian individu dan sel, dan kami
mencoba untuk mengembangkan dan menciptakan molekul biofungsional baru dengan tujuan memanfaatkan fungsi produksi yang mereka miliki. Selain itu,
kami mendorong pelestarian lingkungan biologi dan analisis kuantitatif atas produksi biologis.
(2) Dengan target molekul biologis, protein, gen, sel, dsb., kami menganalisis fenomena hidup di level molekul, dan kami mencoba untuk mengembangkan
dan mengaplikasikan teknologi operasi artifisial. Selain itu, kami juga mengaplikasikannya ke pertanian, ilmu kedokteran, dan ilmu farmasi, dan
menganalisis fenomena hidup dasar (propagasi, generasi, diferensiasi, informasi, sinyal, dsb.).
(3) Untuk mewujudkan teknologi yang mampu membawa kita ke hidup yang lebih baik dan kehidupan manusia yang lebih baik, kami melaksanakan
penelitian kami sendiri dengan perspektif yang lebih luas, termasuk bioetika untuk memahami hubungan antara biologi kontemporer/bioteknologi dan hidup
manusia/masyarakat dan hukum.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

 Biologi Terapan Biologi Terapan  Bioteknologi



Material Inovatif         Innovative Materials
材料創製化学専攻

Teknik Biomolekular
Sains dan Teknik Makromolekular

Kimia dan Teknologi Material

Program Magister Material Inovatif
Dewasa ini, inovasi dituntut di bidang industri otomotif, elektronik, dan produk elektronik, arsitektur atau teknik sipil. Penciptaan
material inovatif baru akan menjadi pemicunya, dan diharapkan material ini akan memicu inovasi yang lebih besar di dalam mata
rantainya. Material dibentuk saat mengkomposisi elemen di level atom dan molekul bersama-sama secara hirearki. Karena itu, untuk
mewujudkan penciptaan material baru yang memiliki performa dan fungsi seperti yang dituntut, kekuatan total demi performa tingkat
dunia dan fungsi di level praktis adalah sebuah keharusan, setelah memahami secara penuh bahwa tidak hanya atom dan molekul
yang merupakan elemennya, tetapi juga struktur hirearki di level yang lebih tinggi, seperti agregasi, aglomerasi, dan lebih jauh,
kristal level tinggi.
Program ini mendorong pendidikan dan penelitian untuk pengembangan material inovatif di level praktis melalui pendekatan
integrasi urutan yang lebih tinggi berdasarkan material organik, material polimer tinggi, material organik termasuk keramik, dan
material komposit.
Lebih spesifik lagi, sambil mengatur penciptaan inovatif materal yang memiliki performa tingkat dunia dan fungsi di level praktis
sebagai penugasan inti dari pendidikan dan pekerjaan penelitian, dan dengan menggabungkan material dengan ruang lingkup yang
luas yang mencakup materil organik dan anorganik dan materil hibrid di level urutan yang lebih tinggi, kami mentargetkan inovasi di
aspek material optik, material optoelektronik, materil pemisah, material termperatur tinggi, dsb. Peralatan organik yang diharapkan
menjadi alat inti dari peralatan elektronik dan optik di abad ini akan menjadi pilar utama dari program ini, dan kami melakukan
pengembangan lebih jauh dan penelitian oligom organik kristalin, material fotoreaktif organik, kompleks metal luminesen, material
membran polimer fungsional optik dsb. Selain itu, sebagai pilar kedua, kami melakukan pengembangan dan pekerjaan penelitian
lebih jauh lagi terhadap material yang memiliki performa praktis, termasuk material struktural temperatur tinggi, material luminesen
dan material penyerap/pemisah dengan basis keramik dan kaca.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

 Material Inovatif Kimia Material



Kontrol Sifat Material Material's Properties Control
材料制御化学専攻

Teknik Biomolekular

Sains dan Teknik Makromolekular

Kimia dan Teknologi Material

Program Magister Kontrol Sifat Material
Bukanlah hal yang berlebihan apabila dikatakan bahwa hampir semua material yang digunakan di dalam masyarakat merupakan agregat, yang terbuat dari
banyak elemen komposisi. Sifat dari agregat tersebut serbaguna dan rumit pada level yang tidak dapat diharapkan dari sifat setiap individu yang membentuk
elemen tersebut. Berbagai fungsi yang dibawa dari material tersebut adalah berdasarkan sifat sebaguna dan kompleks seperti itu. Dengan demikian, untuk
mengembangkan material yang memiliki fungsi tinggi, kita harus menyadari bahwa sifat itu akan pertama-tama muncul di dalam bentuk agregat sebelum
menggunakannya. Namun demikian, karena tidaklah mungkin meneliti semua kombinasi elemen pembentuk, kita harus mencari sifat yang berguna dengan
metode sistematis yang akan membawa kita ke tujuan. Program Magister Kontrol Sifat Material memainkan peran untuk aksi-aksi di atas di dalam
pengembangan material. Lebih spesifik lagi, kita bisa mengatakan bawah program ini merupakan fase yang sangat penting untuk membuat substansi-
substansi bisa berguna sebagai material.
Elemen pembentuk yang dikombinasikan adalah serbaguna, tanpa melihat substansi organik atau anorganik. Penting untuk meneliti secara detail mengenai
apa sifat dari substansi itu yang bisa diperoleh setelah dibentuk menjadi sebuah agregat. Dengan tujuan akhir ini, di dalam program ini, kami
mengembangkan lebih jauh pendidikan dan pekerjaan penelitian dengan tujuan yang komprehensif dan pasti dengan memanfaatkan secara terampil teknologi
eksperimen tingkat lanjut, termasuk analisis struktural material polimer tinggi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dan gelombang ultrasonik,
analisis struktur permukaan material anorganik dengan menggunakan sorotan kuantum termasuk sorotan ion kecepatan tinggi, pengukuran optik area
mikrospik di bawah mikroskop, analisis struktur presisi tinggi, reologi dan fenomena relaksasi pada molekul polimer dsb., dan dengan melakukan pendekatan
dengan metode ilmiah dasar seperti elusidasi proses dinamis material, penciptaan model teori dari perakitan mandiri, analisis teoretis dengan mekanika
kuantum dan simulasi komputasi termasuk dinamika molekuler.
Hal berikut ini menunjukkan contoh spesifik dari kajian:●Proses dinamis termal dari material molekuler tinggi●Fisika dari materi lembut●Teori dan
simulasi terkait organisasi mandiri dari molekul tinggi/molekul biologis ● Struktur urutan lebih tinggi dari kristal makromolekuler ● Elektroreologi ●
Fenomena relaksasi dari molekul polimer; Perilaku waktu-ruang dari molekul polimer di bawah kondisi terbuka●Analisis struktural dari material polimer
tinggi menggunakan gelombang elektromagnetik dan gelombang ultrasonik●Sifat/reologi polimer dari material lembut polimer●Struktur dan sifat dari
material polimer multifase, dan mikroskopi 3D ● Kajian sorotan ion/interaksi padat ● Pengembangan material berdasarkan simulasi komputasi dan
mekanisme reaksi kimia elusidasi●Kajian reaksi fase padat-fase gas pada permukaan keramik fungsional●Ilmu fisika tentang patahan dan deformasi dari
material keramik●Penilaian spektroskopik dari reaksi in vivo dan in vitro pada keramik biologis

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Kontrol Sifat Material Kimia Material



Sintesis Material         Materials Synthesis
物質合成化学専攻

Teknik Biomolekular

Sains dan Teknik Makromolekular

Kimia dan Teknologi Material

Pengembangan material baru yang diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia.
Untuk menciptakan material inovatif, bagaimana unit minimum dari material yang disebut molekul yang terdiri atas kombinasi dan penggandengan atom dapat didesain secara
rasional dan efisien dan disintesis bersama-sama dengan kegunaan yang dimaksud sehingga dengan demikian memiliki arti yang sangat penting. Untuk menciptakan material
baru berdasarkan prinsip hirearkisnya, penting untuk memastikan desain material dan sintesis presisi dari level molekul dan lebih jauh lagi untuk mendorong konversi
fungsional melalui konversi di satuan struktur kimia dan organisasi molekuler dan membuat urutan fungsi lebih tinggi, dan program ini mengemban peranan tersebut.
Di dalam program ini, kami melaksanakan penelitian dan pengembangan seraya memastikan interkoneksi yang ketat dengan mengatur desain yang canggih dan sintesis
molekul organik sebagai kejadian inti, di mana pilar utama terdiri atas kimia organik sintesis, kimia sintesis molekul ulin, kimia elemen hetero, kimia katalitik metal transisi,
kimia sintesis biomimetik dan bidang kimia terkait yang diperlukan untuk menciptakan material fungsional molekuler, termasuk produk medis, agrokimia, material luminesen,
molekul kristal cair, substansi aktif permukaan, kimia pengubah serat, pertolongan pemrosesan serat; dan pilar kedua terdiri atas kimia sintesis polimer, kimia polimerisasi
presisi, kimia integrasi molekul, kimia supermolekuler, ilmu material pemisah performa tinggi, dan bidang kimia terkait. Lebih jauh lagi, di dalam program ini, kami
mengembangakan penelitian terdepan menuju perwujudan dari material hibrid elemental dari baik material skala nano ke material skala makro, maupun material hibrid
organik/anorganik. Lebih spesifik lagi, elemen yang kami tangani melingkupi susunan yang luas termasuk florin, silikon, sulfur, fosfor dan arsenik, selain karbon, hidrogen,
oksigen dan nitrogen yang merupakan elemen dasar, dan zat targetnya termasuk senyawa molekuler rendah dan senyawa molekuler tinggi. Lebih jauh lagi, untuk mendesain
dan mensintesis material molekuler fungsional seperti itu, kami membuka pendekatan komposit di mana metode sintesis baru dan kemajemukan pluralitas dari metode sintesis
dimanfaatkan secara terampil. Berikut ini contoh spesifik dari kajian:●Pengembangan metode sintesis asimetris menggunakan katalis asam Lewis ulin.●Pengembangan
sensor emisi floresens untuk diagnosa medis●Pengembangan sintesis dan terapan dari floroalken selektif stereo berdasarkan aktivasi ikatan florin-karbon●Pengembangan
metode yang baru diperkenalkan dari tulang belakang tetrafloreetilen dan pengembangan terapannya●Pengembangan reaksi penggandengan silang berganda dari senyawa
dimetal menggunakan katalis metal transisi●Membuka senyawa arsenik organik yang memberikan orientasi penanganan yang baik untuk ekspresi fungsional●Kajian
sintesis dan sifat agen aktivasi permukaan baru●Kajian sintesis dan sifat pengubah permukaan yang berisi florin●Kajian desain dan aplikasi oligom reaktif termasuk
makromonomer, makroinisiator dan telekelik●Kajian struktur khusus termasuk struktur bercabang dan struktur cincin, dan sifat molekuler, struktur organisasi mandiri dan
materi curah polimer●Kajian permukaan/kontrol ikatan permukaan dan fungsi substansi menggunakan polimer●Kajian sintesis presisi dan desain fungsi dari polimer
responsif stimulasi eksternal●Penciptaan dan kajian terapan dari inti fungsional permukaan-partikel polimer halus tipe cangkang●Penciptaan material lembaran polimer
fungsional yang terbuat dari struktur permukaan hirearkis dengan penggunaan kombinasi dari pencetakan-nano dan polimerisasi cangkok terkontrol●Kajian sintesis dan sifat
emisi dan polimer tipe cangkok satu dimensi konjugasi π● Penciptaan dan aplikasi dari polimer konjugasi π baru yang memancarkan cahaya dalam kondisi padat●
Pengembangan material fungsional padat basis silsesquioxane oligomerik polihedral●Penciptaan material di mana material organik dan organik dilebur bersama-sama di
level elemen●Kajian sintesis baru dari plastik ramah lingkungan●Membangun sistem makromolekul yang memiliki orientasi fungsi pengenalan molekuler untuk reseptor
artifisial dan enzim artifisial●Pengembangan teknologi molekuler berdasarkan kontrol struktur presisi dari supermolekul basis porfirin●Pengembangan dan penelitian
pembawa performa tinggi untuk orientasi HPLC untuk pemisahan yang efisien dan penyulingan biomolekul

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Sintesis Material Kimia Material



Kimia Fungsional        Functional Chemistry
機能物質化学専攻

Teknik Biomolekular

Sains dan Teknik Makromolekular

Kimia dan Teknologi Material

Pembentukan insinyur penelitian terdepan yang melakukan terobosan dalam kimia material fungsional masa depan
Di program kimia fungsional, kami menawarkan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pada pengukuran/analisa struktur dan fungsi dari berbagai substansi biorelasi
untuk aktivitas hidup, fungsionalitas kontrol dari basis substansi dari pengetahuan yang diperoleh, dan penciptaan dan aplikasi dari substansi fungsional dan pengembangan
dari metode analisis dan pengukuran yang terdepan. Kami memupuk kemampuan untuk melakukan analisis presisi dalam sudut pandang fungsionalitas material, yang akan
memberikan interpretasi struktur molekuler, kondisi elektron, interaksi intermolekuler, dst. dari sudut pandang multilateral di level molekuler. Sejak tahun 1970-an dan
setelahnya, area penelitian saat analisis, kontrol, dan aplikasi fungsi material sangatlah sukses adalah bidang akademik dari sains hidup termasuk biologi molekuler.
Pertumbuhan di area ini dicapai dengan penciptaan reagen analitik/diagnostik yang merealisasikan visualisasi fenomena hidup, pengembangan instrumen pengukuran
sensitivitas super tinggi, dan teknologi seperti itu memiliki basis dari penelitian yang berbuah banyak di area kimia material yang diakumulasi pada abad ke-20. Dewasa ini,
untuk pendidikan dan penelitian di area kimia material fungsional, penciptaan material fungsional tinggi yang mengarah ke pemecahan berbagai masalah yang terkait energi,
obat, makanan, dan lingkungan yang dihadapi umat manusia dan pembangunan teknologi pengukuran yang maju sangat diharapkan. Untuk tujuan ini, di dalam program ini,
kami mendorong pendidikan dan penelitian di mana analisis, kontrol, dan aplikasi dari fungsi material yang terlibat erat di sains hidup menjadi fokusnya. Sebagai contoh,
mengenai analisa material fungsional, kami menganalisis mekanisme di mana material merepresentasikan sebuah fungsi tepat pada level molekuler dan memberikan
interpretasi tentang asosiasi sebab di antara fungsi material dan struktur molekuler. Selain itu, mengenai kontrol fungsi material, kami mengontrol struktur dari fungsi material
tunggal atau struktur dari tubuh komposit, yang dengan demikian menciptakan tubuh komposit serbaguna yang memiliki fungsionalitas baru. Lebih jauh lagi, mengenai
aplikasi material fungsional, kami memilih berbagai material baru dan kompositnya sebagai objek penelitian, mengevaluasi aktivitas biologisnya dengan memanfaatkan secara
penuh binatang eksperimen dan sistem sel, dan dengan demikian mempromosikan penelitian terapan yang membawa pada pengembangan elemen diagnostik baru dan
teknologi diagnostik yang menggunakan material dan komposit semacam itu.
Secara spesifik, laboratorium program ini sedang mengerjakan kajian berikut ini:
・Analisis presisi spektrokimia mengenai fungsi, struktur dan kondisi elektron dari molekul yang relevan secara biologis(Bidang Penelitian Kimia Struktur Molekuler)
・Fungsi molekuler dari protein florosens dan enzim luminesen dan mekanisme molekuler dari bioluminesens(Bidang Penelitian Kimia Biofisika)
・Pengembangan metode analisis pemisahaan di mana bidang reaksi merupakan lingkungan yang tidak sama(Bidang Penelitian Analisis Material)
・Kajian teknik biokimia dari produksi yang efiisen dan imobilisasi antibodi molekuler rendah(Bidang Penelitian Teknik Kimia)
・Kajian fungsionalitas tinggi dari karet, material lembut berbasis elastomer(Bidang Penelitian Sains Material Biopolimer)
・Kajian mekanisme pengenalan biomolekul berdasarkan rekayasa protein dan aplikasinya.(Bidang Penelitian Informasi Biopolimer)
・Kajian pengembangan dan penilaian molekul yang difungsionalkan terkait dari asam nukleat(Bidang Penelitian Informasi Biopolimer)
・Kajian struktur dan fungsi dari biopolimer(Bidang Penelitian Kimia Fungsi Biomolekuler

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

 Kimia Fungsional Kimia Material



Elektronik            Electronics
電子システム工学専攻

Teknologi Penting di dalam Masyarakat Modern Mencakup material dan sistem elektronik
Di dalam program magister elektronik, kami menawarkan pendidikan dan kajian yang berpusat pada berbagai teknologi elemental, desain/teori analisis, dan teknik sistem
untuk membangun sistem elektronik generasi selanjutnya, mencakup bidang material, plasma, peralatan, sirkuit, gelombang elektromagnet, cahaya, pemrosesan sinyal,
komunikasi, dan sistem.
Di dalam program ini, kami menawarkan kuliah yang terbaru yang terkait dengan bidang yang dikhususkan pada kondisi di atas sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi
secara aktif sebagai insinyur dan peneliti yang sangat terspesialisasi di dalam departemen R&D dan organisasi penelitian/pendidikan di dalam perusahaan. Selain itu, kami
menasihati mahasiswa untuk memperoleh kemahiran di bidang komputer sebagai alat untuk desain, analisis, pengukuran, kontrol, dst. Lebih jauh lagi, kami
merekomendasikan agar mahasiswa menghadiri kelas mata kuliah umum untuk mendapatkan sudut pandang sosial termasuk hak cipta intelektual.
Program ini bertujuan membuat mahasiswa menguasai elektronik dan teknologi komunikasi informasi sebagai teknologi kunci saat ini dan menghasilkan insinyur dan peneliti
yang memperoleh kemampuan untuk memimpin pengembangan teknologi baru menuju masa depan dengan memanfaatkan pengetahuan ahli dan tenaga total untuk
mengadaptasi teknologi baru ke dalam masyarakat.
Hidup kita saat ini memiliki keterkaitan yang mendalam dengan teknik elektronik. Peran dari sirkuit elektronik menjadi lebih penting, dan pengetahuan dan teknologi
elektronik menjadi penting tidak hanya untuk peralatan elektronik rumah tangga (TV LCD, DVD, pemutar musik, oven eletronik), yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari
kita, tapi juga peralatan informasi seperti PC dan telepon genggam, jaringan komunikasi untuk komunikasi optik dan radio, siaran satelit dan internet untuk menyampaikan
informasi, dan untuk permesinan termasuk mobil dan robot dewasa ini. Selain itu, energi yang mendorong hal-hal ini juga penting. Bidang yang memahami dan mempelajari
bidang-bidang seperti ini dengan cara yang komprehensif adalah program elektronik.
Di bidang ini, pengetahuan ahli dalam ruang lingkup yang luas dan kemampuan untuk mempergunakan pengetahuan itu diperlukan untuk mengerti mekanisme fisik dari
peralatan yang menawarkan berbagai fungsi yang dimungkinkan dengan operasi elektron, untuk membawa informasi dengan menempatkan mereka pada cahaya atau
gelombang elektromagnet, membuat sistem dengan menyusun sirkuit elektronik, dsb. Di dalam program ini, kami mendorong mahasiswa untuk menghadiri mata kuliah untuk
mendapatkan pengetahuan ahli yang lebih maju, yang akan memungkinkan mereka untuk terlibat di aktivitas penelitian yang maju dengan sejumlah kecil mahasiswa di dalam
laboratorium, dan memberi petunjuk kepada mereka agar mereka dapat melakukan terobosan untuk masa depan dengan berpikir secara mandiri.
Di dalam program ini, 80 orang mahasiswa terdaftar saat ini, termasuk mahasiswa baru dan mahasiwa tingkat lanjut di Program Magister, dan mereka mengerjakan kajian
mereka di bawah kepemimpinan para pengawas. Panduan penelitian pada dasarnya diimplementasikan oleh 20 orang staf pengajar di Program magister Elektronik dan 7
orang staf di departemen matematik/alam. Staf pengajar termasuk banyak peneliti yang terkenal secara internasional, dan kami mendorong secara proaktif penelitian gabungan
dengan perusahaan swasta.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Elektronik Elektronik Elektronik



Sains Informasi             Information Science
情報工学専攻

Mendapatkan teknologi informasi berorientasi manusia
Di dalam program magister sains informasi, kami ingin menghasilkan sumber daya manusia yang mewujudkan masyarakat informasi yang berlimpah dan dipimpin oleh manusia
berdasarkan teknologi komputer yang mendukung setiap aspek masyarakat kontemporer. Untuk tujuan ini, kami menawarkan pendidikan dan program yang memungkinkan mahasiswa
menguasai teori dan mempraktikkan teknologi terbaru, termasuk informasi, komunikasi, jaringan, dan kontrol sistem baik dari aspek perangkat keras dan perangkat lunak secara
seimbang, yang akan memungkinkan mereka mendapatkan kemampuan untuk memainkan peranan secara aktif sebagai peneliti dan insinyur pengembangan di bidang keahlian mereka
masing-masing.
Untuk mencapai hal di atas, kami menawarkan pendidikan dan penelitian spesifik seperti berikut:
● Metode konfigurasi (arsitektur) dari sistem komputer dan teknologi mendasar mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang menyusun basis untuk menangani informasi●
Teknik perangkat lunak untuk memastikan produksi perangkat lunak yang berkualitas dengan biaya murah dalam waktu yang pendek dan mengatur dan menjaga mereka secara efisien●
Teknologi untuk mendistribusikan informasi, komunikasi dan jaringan komunikasi, teknologi komunikasi bergerak dengan berbagai media● Teknologi untuk mengolah berbagai sinyal
dan informasi, termasuk gambar dan suara, dan pengenalan dan dialog● Basis data multimedia yang mewujudkan akumulasi dan pemanfaatan berbagai informasi dalam kapasitas yang
besar● Antarmuka yang manusiawi untuk memastikan pertukaran informasi yang mulus antara orang dan mesin
●Teknik interaktif berdasarkan psikologi dan sains kognitif● Pembelajaran dan penanganan informasi pintar yang bertujuan untuk penanganan informasi seperti otak manusia●
Kontrol sistem untuk meniru sistem dengan informasi yang diperoleh dan untuk merencanakan, mendesain dan mengontrol sistem tersebut berdasarkan data yang diperoleh
Selain itu, kami juga menawarkan pendidikan dan penelitian untuk mewujudkan bidang yang disebut di atas dalam bentuk teknik, atau lebih spesifik lagi teknologi praktis untuk
menufaktur, dan sains yang mendukung teknologi tersebut atau lebih spesifiknya pendidikan dan penelitian di mana aspek-aspek sains informasi menjadi fokusnya.
Lebih jauh lagi, sejak tahun 2015, kami mendirikan program desain interaksi yang baru di program ini. Dengan program ini, mata kuliah praktik tipe proyek bisa dipilih. Mahasiswa
dapat mendapatkan pengalaman praktis dan solusi inovatif untuk subjek yang ditugaskan atau penciptaan tingkat sosial baru, seraya belajar tentang: pengawasan di lokasi/penemuan
kebutuhan dan metode pengembangan ide; komputasi fisik sebagai metode sketsa kontemporari; fabrikasi digital sebagai metode purwarupa, dsb. di dalam tim dengan mahasiswa dari
bidang yang berbeda seperti desain.
Di program ini, mahasiswa bisa mendapatkan keunggulan terdepan dan kemampuan praktis di bidang di atas melalui kuliah dan praktik. Di dalam laboratorium, dua atau lebih staf
pengajar akan mengajari mereka melalu aktivitas penelitian termaju, dan dengan demikian mereka bisa mendapatkan kemampuan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah dengan
cara yang lebih praktis.
Harap diperhatikan bahwa kuliah tipe penugasan khusus ditawarkan untuk mahasiswa dewasa.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Sains Informasi Sains Informasi Teknik Desain



Mekanofisika              Mechanophysics
機械物理学専攻

Program Magister Mekanofisika
Di dalam program ini, kami menawarkan pendidikan dan penelitian dengan kata kunci berkesinambungan, kecerdasan,
dan ketahanan, yang bertujuan menghasilkan insinyur peneliti yang berperan dalam manufaktur yang berkesinambungan
di abad ke-21, sambil bekerja sama dengan erat dengan mahasiswa di program mekanodesain. Kami mempraktikkan
pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penciptaan nilai penyelidikan yang dapat mendobrak batasan-batasan
kajian tradisional dengan melakukan penelitian dari sudut pandang mekanistik/fisika tentang fenomena fisik yang kritis
yang kita hadapi di berbagai bidang industri yang terkait dengan teknik mesin dan menyelesaikan masalah itu secara
fleksibel menggunakan teknik teoretis/eksperimental yang maju dan sejumlah pendekatan analitis melalui penelitan-
penelitian akademik dan pendidikan di sekolah pascasarjana yang menciptakan nilai-nilai baru melalui pemahaman
esensial atas fenomena tersebut.
Menciptakan nilai-nilai baru melalui pendekatan penyelidikan
Gambaran dari sumber daya manusia yang dididik termasuk insinyur dan peneliti mesin yang dapat aktif secara
internasional, telah mendapatkan pendekatan teoretis, eksperimental, dan analisis numerik, terutama di bidang dinamika,
yang merupakan dasar dari teknik mesin, untuk memahami berbagai fenomena fisik dan memiliki kemampuan untuk
mengaplikasikannya pada masalah sebenarnya yang terkait dengan teknik. Kami ingin mendidik peneliti yang dapat
memimpin aktivitas R&D untuk menciptakan nilai-nilai baru melalui pendekatan penyelidikan sebagai pemimpin proyek
penelitian di universitas, institusi penelitian, dan laboratorium perusahaan.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Teknik Mekanik Mekanofisik Teknik Desain



Mekanodesain             Mechanodesign
機械設計学専攻

Program Magister Mekanodesain
Di dalam program ini, kami menawarkan pendidikan dan penelitian dengan kata kunci berkesinambungan, kecerdasan,
dan ketahanan, untuk menghasilkan insinyur peneliti yang berperan dalam manufaktur yang berkesinambungan di abad
ke-21, sambil bekerja sama dengan erat dengan mahasiswa di program mekanofisika. Kami mempraktikkan pendidikan
dan penelitian yang terkait dengan penciptaan nilai-nilai praktis yang memungkinkan desain inovasi di mana
pengetahuan teknik maju dimanfaatkan secara terampil dengan cara persilangan antar bidang dengan memahami dengan
benar inti dari berbagai masalah dan kebutuhan yang diwarisi di dalam masyarakat manusia dan dengan
mengaplikasikan penelitian praktis dan pendidikan di sekolah pascasarjana untuk menciptakan nilai-nilai baru melalui
pemecahan dengan teknologi maju.
Menciptakan nilai-nilai baru melalui pendekatan praktis
Gambaran dari sumber daya manusia yang dididik termasuk insinyur dan peneliti mesin yang dapat aktif secara
internasional, akrab tidak hanya dengan teknik mesin, tapi juga bidang teknologi maju dalam ruang lingkup yang luas,
memiliki kemampuan untuk menekuni penciptaan nilai-nilai baru melalui pemanfaatan secara lintas bidang. Kami ingin
mengembangkan sumber daya manusia yang dapat memainkan peran aktif dalam mengawasi aktivitas manufaktur untuk
penciptaan berorientasi kebutuhan atas nilai-nilai baru melalui pendekatan praktis sebagai pemimpin proyek di dalam
departemen desain/manufaktur di dalam perusahaan.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Teknik Mekanik  Mekanodesain  Teknik Desain



Teknik Desain dan Manajemen
      Design Engineering and Management

デザイン経営工学専攻

Program Magister Teknik Desain dan Manajemen
Di dalam program magister teknik desain dan manajemen, kami mengatur tujuan yang paling dasar untuk membuat material artifisial yang harmonis dengan lingkungan
kehidupan dan lingkungan sosial dengan mengkombinasikan desain, manajemen, dan teknik secara organik, yang merupakan tiga bidang penting dari aktivitas kreatif
manusia. Istilah material artifisial memiliki arti bahwa faktor-faktor yang menciptakan gaya hidup manusia termasuk produk, fasilitas, sistem sosial, dan lingkungan. Untuk
menciptakan material artifisial, diperlukan ide tipe mata majemuk. Sangatlah penting mereka mengasosiasikan diri mereka dengan konsep dan penciptaan lingkungan
kehidupan baru. Kami mengusulkan untuk menyebut sumber daya manusia yang dapat mencapai hal ini sebagai “Demagineers”, atau lebih spesifik, orang-orang yang bisa
menjadi desainer, manajer, dan insinyur. Kami terlibat dalam kajian-kajian di mana kami mendesain, memproduksi, mengontrol, dan mengoperasikan material artifisial seperti
itu yang berkontribusi kepada hidup kami dan diperlukan oleh masyarakat masa depan dengan: memperkenalkan pendidikan MOT (Management of Technology) dengan
sasaran manajemen di mana teknologi yang menarik perhatian terutama di dunia industri dimanfaatkan lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain; dan dengan terus
menyelesaikan berbagai masalah termasuk isu lingkungan/ekologi, sumber daya dan energi, masyarakat yang terinformatisasi/menua, dan globalisasi aktivitas produksi.
Membudidayakan kemampuan untuk membuat konsep material artifisial bernilai tinggi dan mengatur proses untuk mewujudkannya
Kita dituntut untuk menangani perubahan dan perkembangan di dunia dengan kemampuan konseptual yang terinspirasi, seperti globalisasi, informatisasi, perlindungan
lingkungan global, dan aksi yang perlu diambil untuk masyarakat menua, yang mana kita tidak bisa mengejar hanya dengan cara konvensional. Inovasi bernilai tinggi seperti
ini yang menciptakan era baru (ide inovatif) adalah hal yang lintas disiplin ilmu. Kami memosisikan sistem pengetahuan baru yang berperan sebagai inovasi sebagai
“Demagineering”. Istilah ini mengacu kepada hal berikut: (1) kemampuan untuk pembuatan konsep, desain, dan produksi material artifisial yang bernilai tinggi dilihat dari
fungsinya; (2) kemampuan bagi manajemen bisnis dan pemasaran untuk memimpin kebutuhan dan tren sosial; dan (3) kemampuan untuk mendemonstrasikan percobaan yang
didukung teknologi teknik dan pengetahuan ilmiah. Hal ini merupakan faktor yang harus ada agar manufaktur dan pengembangan produk baru bisa lahir hanya melalui
kombinasi beberapa bidang yang berbeda. Teknik desain dan manajemen adalah sebuah teknologi untuk membuat konsep dan rencana (desain) material artifisial (produk,
fasilitas, sistem sosial, lingkungan, dsb.) yang selaras dengan lingkungan global dan masyarakat dengan mengkombinasikan tiga bidang utama desain, manajemen, dan teknik
secara organik, dan dengan demikian mengontrol dan mengatur proses perwujudannya. Di dalam masyarakat modern yang telah menjadi dewasa penuh, isu global tipe abad
ke-21 termasuk isu lingkungan dan ekologi, isu sumber daya dan energi, kedewasaan masyarakat, informatisasi, dan globalisasi telah menjadi semakin ketara, di mana arah
baru, seperti manufaktur dan pembentukan lingkungan kehidupan juga telah dievaluasi. Untuk pembuatan dan pembangunan lingkungan kehidupan baru di mana isu-isu
mengemuka, tidak hanya dari sudut pandang manufaktur, tapi juga pendekatan dengan keseimbangan yang baik di mana sudut pandang konsumen yang menggunakannya,
masyarakat dan budaya dikombinasikan. Untuk tujuan ini, penting untuk menciptakan konsep yang inovatif termasuk pengembangan teknologi, produk, dan ruang, seraya
mencari tahu tentang bagaimana seharusnya material artifisial itu. Untuk mewujudkan hal ini, kita harus berpartisipasi secara proaktif di dalam proses untuk mewujudkan
usulan di dalam dan diluar orang-orang yang terkait yang terlibat di dalam proses perencanaan, produksi, distribusi, pemasaran, dsb.; kombinasi dari teknologi yang terkait
dan koordinasinya, dan kita juga harus mendapatkan visi yang lebih luas dan keahlian untuk melakukannya. Program ini, dengan inti membuat konsep dan merencanakan
material artifisial di mana masalah tipe abad ke-21 turut dipertimbangkan, menawarkan kesempatan untuk pendidikan dan penelitian dari teknik desain dan manajemen
sebagai sebuah bidang komprehensif yang baru dengan menggabungkan bidang teknik yang terkait dengan teknologi informasi, material dsb.; hidup manusia dan bidang sains,
termasuk warna, psikologi lingkungan dan bidang ekonomi terkait pada pasar, masyarakat, dan struktur industri. Di dalam program ini kurikulum sangat terstruktur sehingga
mahasiswa dapat memperoleh kemampuan yang maju dan profesional yang dikhususkan di dalam teknik, desain, dan manajemen, selain pengetahuan mendasar bercakupan
luas yang berpusat pada bidang teknik, kemampuan desain, dan kemampuan manajemen.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Teknik Desain dan Manajemen Teknik Desaindan Manajemen Teknik Desain



Arsitektur Architecture
建築学専攻

Di dalam program di mana mahasiswa dapat belajar desain dan arsitektur perkotaan di kota Kyoto, yang merupakan rumah harta
harun dari desain perkotaan dan peninggalan arsitektur, dan memiliki kekuatan terdepan di dunia dalam hal kemampuan untuk
menyampaikan pesan ini ke dunia, kami menawarkan pendidikan dan penelitian yang mendapatkan karakteristik terbaik dari tempat
ini. Untuk memoles kemampuan yang hanya bisa diperoleh di tempat seperti Kyoto apabila kita berpikir dalam skala global. Di
program ini, kami menyebut konsep ini sebagai <Desain Kyoto> dan menawarkan pendidikan, penelitian dan implementasinya, yang
akan mengakar di bidang lokal dan sejarah dan menghasilkan desain perkotaan yang maju dan ahli arsitektur termasuk arsitek,
insinyur arsitektur, perencana kota, dan arsitek restorasi yang memiliki daya saing internasional. Lebih spesifik lagi, hal ini berarti
kami menghasilkan orang yang mengambil peran mengintegrasikan dan membuat konsep batas-batas ruang dan waktu di dalam
lingkungan menuju masa depan.

Available Lebel

Undergraduate Program Master's Program Doctoral Program

Desain dan Arsitektur Arsitektur Arsitektur



Desain                     Design
デザイン学専攻

Dunia menjadi semakin kompleks sebagai hasil dari pengembangan inovasi dalam teknologi informasi dan globalisasi ekonomi yang
menyertainya. Di bawah kondisi yang demikian, ekspektasi desain sebagai “Phronesis” untuk menyelesaikan berbagai masalah yang
tidak pernah dialami kemanusiaan makin meningkat. Untuk desainer masa depan, kemampuan observasi kuat untuk menelaah
kebutuhan potensial masyarakat, kekuatan ide yang dapat menciptakan ide inovatif dengan memanfaatkan pengetahuan di beberapa
bidang, dan kemampuan total yang dapat memperkenalkan bentuk dan pengalaman yang seimbang berdasarkan berbagai ide dituntut
di level yang lebih tinggi.
Di bidang teknik desain, kami mengerti dan mempraktikkan desain sebagai bentuk dari pengetahuan nilai masa depan yang dapat
mengimbangi berbagai masalah sosial dengan sains dan teknologi, yang bertujuan menemukan kebutuhan di dalam kerangka yang
lebih besar, seperti perubahan di lingkungan sosial/global, perubahan di lingkungan bisnis dan teknis, dan penciptaan dari solusi
inovatif.
Selain itu, di dalam bidang teknik penciptaan nilai, kami mengimplementasikan analisis potongan kerja dan interpretasi dari material
literal itu mengenai potongan kerja dan pengarang dari karya seni, desain, arsitektur dsb., dan penambahan nilai sejarah dan teoretis
dengan wawasan yang mendalam. Kami juga bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah
terhadap hasilnya dalam bentuk pameran.
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Fibrosains Lanjutan Advanced Fibro-Science
先端ファイブロ科学専攻

Program Magister Fibrosains Lanjutan adalah sebuah program independen yang tersedia hanya di sekolah pascasarjana yang tidak
didasarkan pada sekolah sarjana, dan disediakan di dalam Program Magister dan Program Doktoral. Nama Fibro adalah sebuah arti
terhubung “ seperti fiber/serat ” . Objek penelitian fibrosains yang terkoneksi dengan sains adalah material fibro dan bidang
terapannya. Lebih spesifik lagi, program magister fibrosains lanjutan bertujuan mencari dan menciptakan fungsi dan sistem yang
memungkinkan harmoni dengan orang dan lingkungan menggunakan material fibro, dan mengembangkan sumber daya manusia yang
dapat mengembangkan bidang tersebut.
Isi penelitian mencakup pengembangan produk fibro yang akrab dan nyaman bagi manusia dan bagi bumi, penciptaan material fibro
yang memiliki fungsi yang tinggi dan umur yang lebih panjang, pengembangan material fibro yang cocok dengan tubuh biologis dan
hidup, kegunaan yang efektif dari sumber daya fibro alami yang aman bagi lingkungan dan daur ulang limbah fibro, dan kami
menawarkan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengembangan, desain dan penilaian material fibro yang aman secara
lingkungan saat kami memperkenalkan sudut pandang baik dari sains alam dan sains sosial.
Selain itu, kami juga mendesain media informasi dan produk yang dapat menjadi daya tarik secara langsung bagi perasaan manusia,
menjelaskan karakteristik perasaan nyaman manusia, indera estetika, dan impresi dari sudut padang teknik informasi; dan
mengembangkan metode untuk mengevaluasi produk fibro dari aspek perasaan.
Lebih jauh lagi, kami melakukan kajian terkait pengembangan material yang selaras dengan lingkungan yang meliputi keamanan,
kekuatan, dan fleksibilitas melalui kajian terkait dengan evaluasi dan metode pelestarian dari fungsi sensitif dari aset budaya
peninggalan sejarah pencelupan atau dengan mengaplikasikan pengetahuan yang intrinsik pada teknologi selampit, bahan kain
rajutan, dan bahan kain tenun untuk pengembangan teknologi material terbaru.

Available Lebel

Master's Program Doctoral Program

Fibrosains Lanjutan Fibrosains Lanjutan



Sains Material Berbasis Hayati
                Biobased Materials Science

バイオベースマテリアル学専攻

Program pertama yang pertama kali dibuka di Jepang dan di Dunia
Untuk program sains material berbasis hayati, Program Magister dibuka bulan April 2010 dan program Doktor bulan April 2012.
Apa itu material berbasis hayati? Apa yang dipelajari dan apa tujuannya?
Program ini dibuka untuk mempromosikan pendidikan dan penelitian terkait material yang diambil dari organisme yang berfokus pada material dibandingkan biologi.
Tumbuh-tumbuhan memproduksi material untuk menjaga representasi atau akumulasi energi mereka sendiri melalui proses fotosintesis karbon dioksida di udara. Umat
manusia telah membuat peralatan rumah tangga menggunakan material seperti ini sejak dahulu. Contoh sederhananya adalah kerajinan kayu. Benda-benda itu pada akhirknya
akan terdegradasi menjadi karbon dioksida dan air saat tidak diperlukan setelah berjalan sekian lama, lalu dibuang atau dibakar. Kebanyakan karbon dioksida diserap lagi
oleh tanaman, yang menjaga konsentrasi karbon dioksida di dalam atmosfer hampir tidak berubah. Di abad tersebut, ada sirkulasi karbon alami yang terkandung di dalam
material organik dalam skala global. Sejalan dengan kemajuan teknologi kimia, sintesis material yang bahan awalnya adalah batubara dan minyak bumi menjadi populer
karena produktivitasnya yang tinggi, performa dan fungsi produk dan karena harga yang sangat terjangkau dari material mentah tersebut. Plastik dan serat kimia diproduksi
dalam jumlah besar digunakan sebagai produk di sekeliling kita, yang dengan demikian mendukung hidup kita yang berlimpah. Di sisi lain, material seperti itu menghasilkan
masalah limbah karena sulit didegradasi di dunia alami. Lebih jauh lagi, emisi CO2 sebagai hasil dari penanganan pembakaran dikenali sebagai salah satu dari penyebab
pemanasan global, dan penanggulangannya diserukan sebagai masalah lingkungan dalam skala global. Hal ini bisa dibayangkan dengan mudah karena membatasi penggunaan
material seperti ini di waktu ini dipastikan akan menurunkan kualitas hidup kita. Hal ini akan menjadi metode penyelesaian masalah untuk mengembangkan sistem yang
memproduksi material polimer dengan performa dan kemungkinan pelaksanaan yang sama dengan polimer sintetis yang didapat dari sumber daya fosil sambil menekan beban
emisi CO2 di atmosfer udara sampai ke level minimum. Hal ini bisa direalisasikan dengan menggantikan bahan awal menjadi sumber daya yang bisa di daur ulang dari
sumber daya fosil. Beban emisi CO2 di atmosfer udara akan berkurang ke level minimum saat produksi material (contohnya monomer untuk sintesis makromolekuler)
menjadi mungkin melalui bioproses, menggunakan sumber daya biomassa yang bisa didaur ulang dalam periode yang singkat sebagai material mentah. Namun demikian,
tidaklah cukup bahwa material tersebut dapat dibuat begitu saja. Lebih jauh lagi diperlukan untuk mengubahnya menjadi material polimer performa tinggi melalui proses
kimia yang cukup. Selain itu, kajian dari pembuatan produk dan komersialisasi dari produk tersebut adalah suatu keharusan melalui pembuatan bahan kain, membuat lapisan
film, dan pencetakan menggunakan material yang diperoleh. Namun demikian, perbandingan dengan performa material polimer dan produk yang diperoleh dari sumber daya
fosil yang memiliki sejarah kajian dan produksi yang panjang menunjukkan bahwa material yang dibuat dari material berbasis hayati memiliki poin yang lebih rendah dan
perbaikan produk seperti itu adalah hal yang penting dalam janji untuk menjaga kelimpahan hidup kita. Perbaikan sifat produk polimer yang didapatkan dari material basis bio
memerlukan analisis struktural presisi pada level nano. Kita harus menyelidiki korelasi antara struktur dan sifat dan umpan balik hasilnya pada fase penyesuaian material, dan
dengan demikian memperbaiki sifat tersebut. Dengan melaksanakan kajian tersebut, kami ingin mewujudkan masyarakat rendah karbon dan mewujudkan pemeliharaan dan
keberlangsungan kehidupan manusia yang aman, lega, dan berlimpah.
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