Bölüm 2

Japon Eğitim Sistemi
Japonya'da yüksek öğrenim; ilköğretim (6 yıllık ilköğretim okulu) ve ortaöğretim (3 yıl başlangıç düzeyinde ortaöğretim ve 3
yıl ileri düzeyde ortaöğretim) olmak üzere 12 yıllık bir eğitimin tamamlanmasının ardından başlar.
Yabancı öğrencileri kabul eden 5 tür yüksek öğrenim kurumu vardır. Bunlar; 1) Teknoloji üniversiteleri, 2) Mesleki eğitim
enstitüleri (uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin lise sonrası eğitim programları), 3) İki yıllık üniversiteler, 4) Üniversiteler
(lisans) ve 5) Lisansüstü eğitim programları. Bu yüksek öğrenim kurumları, hangi kurum tarafından kurulduklarına bağlı
olarak üç türe ayrılır: ulusal okul, yerel devlet okulu ve özel okul.

Uluslararası öğrencileri kabul
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Mesleki eğitim
enstitüleri

İki yıllık
üniversiteler

(uzmanlık eğitimi veren üniversitelerin
lise sonrası eğitim programı)

18 yaş
Yükseköğretim

Uzmanlık eğitimi sunan enstitüler
(üst orta düzey program)

Üst orta düzey okullar

12-18 yaş

Alt orta düzey okullar (Not: Birleşik alt orta ve üst orta düzey okullar da mevcuttur)

Orta öğretim

İlköğretim

6-12 yaş

İlköğretim
okulları
*Yıldız işareti ileri düzey programları belirtir.

Program
süresi

1

Teknoloji üniversiteleri

13

Uzmanlık eğitimi sunan enstitüler
(genel program)

Diğer okullar

14

Üniversiteler
(lisans)
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Sarı ok, devam eden (ilerleyen) eğitim örneğidir
Yeşil ok, okul transferi örneğidir

Akademik yıl ve okul dönemi sistemine göz atın

Japonya'da akademik yıl normalde Nisan ayında başlar ve takip eden yılın Mart ayında sona erer. Japonya'daki üniversitelerin çoğu yarıyıl sistemini (iki dönem) benimsemiştir. İlk yarıyıl Nisan-Eylül aylarını, ikinci yarıyıl ise Ekim-Mart aylarını
kapsar. Bazı okullarda ise üç yarıyıl sistemi (üç dönem) veya dört yarıyıl sistemi (dört dönem) uygulanır. Genel olarak,
Japonya'daki öğrenciler okula Nisan ayında başlar, fakat lisansüstü eğitim programları başta olmak üzere bazı üniversitelerde Eylül veya Ekim ayında başlayan programlar da vardır.

Nisan ayında iki dönemli bir okula kayıt yaptıran bir öğrencinin akademik yılı
Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

İlk yarıyıl
Ekim
İkinci yarıyıl
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Ağustos
Yaz tatili

Kasım

Aralık

Ocak
Kış tatili

İkinci yarıyıl
Şubat

İkinci yarıyıl

Eylül

Bahar tatili

Mart

2

Kabul edilmeye uygunluk durumunuzu kontrol edin

Prensip olarak Japonya'da bir üniversiteye (lisans), iki yıllık üniversiteye veya mesleki eğitim enstitüsüne başvuruda bulunup kabul almak için 12 yıllık eğitimi tamamlamış olmanız gerekir. Teknoloji üniversitesine kabul alabilmek için 11, lisansüstü (yüksek lisans) eğitim programına kabul alabilmek için ise 16 yıllık eğitimi tamamlamış olmanız gerekir.
İlköğretim ve ortaöğretimin toplam süresinin 10 veya 11 yıl olduğu Hindistan, Nepal, Bangladeş, Malezya, Myanmar,
Moğolistan ve Peru gibi ülkelerden gelen ve Japonya'da yüksek öğrenim kurumlarına kabul almak isteyen öğrencilerin
aşağıdaki uygunluk kriterlerinden birini karşılaması gerekir:
1) Kendi ülkesinde bir üniversite veya başka bir yüksek öğrenim kurumunda ya da bir üniversite hazırlık programı kapsamında bir veya iki yıl daha eğitim görerek 12 yıllık resmi okul eğitimi süresini tamamlamış olmak.
2) Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı üniversite hazırlık kurslarını (junbi kyouiku katei) tamamlamış olmak* (daha önce Japonya'da lise seviyesine karşılık gelen bir okulu bitirmiş olmak kaydıyla).
Kendi ülkenizde 11 yıl veya üzerinde, ancak 12 yılın altında bir süreye karşılık gelen ilköğretim ve ortaöğretim eğitimini tamamladıysanız, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı üniversite hazırlık kurslarını
tamamlamanıza gerek kalmadan başvuruda bulunabilirsiniz.

* Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı üniversite hazırlık kurslarının listesi

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html
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Alabileceğiniz derece ve unvanlar ile zorunlu eğitim sürelerini kontrol edin
Akademik derece ve unvanlar
Doktora derecesi

5 yıl

Yüksek lisans programı

Yüksek lisans derecesi

2 yıl

Lisansüstü eğitim programı
Mesleki derece programı

Üniversite
(lisans)
İki yıllık üniversite ＊ 2 ＊ 5

Genel fakülteler, eczacılık fakültesi
(dört yıllık program)

Zorunlu eğitim süresi

Mesleki derece yüksek lisansı

2 yıl

Hukuk lisansı (mesleki derece)

3 yıl

Eğitim yüksek lisansı
(mesleki derece)

2 yıl
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Program
Doktora programı ＊ 1

2

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

Not: Bazı okullar, aşağıdaki uygunluk kriterlerine ek olarak kendilerine özgü bir takım koşullar da belirleyebilir. Niteliklerinizin kabul gerekliliklerini karşıladığından emin değilseniz, lütfen başvuruda bulunmayı düşündüğünüz okul ile iletişime geçin.
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4 yıl

Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve
eczacılık fakülteleri
(altı yıllık program)

Lisans derecesi

–

Önlisans derecesi

2 veya 3 yıl

6 yıl

Teknoloji üniversitesi ＊ 3 ＊ 4 ＊ 5

–

Ön lisans derecesi

3 yıl (deniz ticareti ile ilgili
programlarda 3 yıl, 6 ay)

Uzmanlık eğitimi
veren üniversiteler ＊ 4

Lise sonrası eğitim programı
(mesleki eğitim enstitüsü)

Diploma

2 yıl veya üzeri

İleri seviyede diploma

4 yıl veya üzeri

*1 L i s a n s ü s t ü e ğ i t i m d o k t o r a p r o g r a m l a r ı b a z e n i l k a ş a m a ( i k i y ı l ) v e i k i n c i a ş a m a ( ü ç y ı l ) o l a r a k i k i y e b ö l ü n ü r .
Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve belirli bazı eczacılık programlarında gerekli lisans eğitimi süresi altı yıl, lisansüstü (doktora) programlarının eğitim süresi ise dört yıldır.
*2 İki yıllık üniversite mezunları, mezuniyet sonrası bir veya iki yıllık ileri düzey kursları bitirmek suretiyle lisans diploması almaya hak kazanabilirler.
*3 Teknoloji üniversitelerinin zorunlu eğitim süresi normalde beş yıldır, fakat yabancı öğrenciler eğitimlerine üçüncü yıldan itibaren başlar. Teknoloji üniversitesi mezunları,
mezuniyet sonrası iki yıllık ileri düzey bir kursu bitirmek suretiyle lisans diploması almaya hak kazanabilirler.
*4 Yukarıdaki listede yer alan teknoloji üniversitelerinde "önlisans" ve uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde "diploma" ve "ileri seviyede diploma" dereceleri değil, akademik
unvanları temsil eder.
*5 Akademik Dereceler ve Yüksek Öğrenimde Eğitim Kalitesini Geliştirme Ulusal Enstitüsü'nün (NIAD-QE) yetki verdiği bir iki yıllık üniversite veya teknoloji üniversitesinde
ileri seviyede bir kursu tamamladıktan sonra NIAD-QE tarafından düzenlenen sınavı geçmeyi başarırsanız, lisans diploması almaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıntılar için
lütfen başvuruda bulunduğunuz okula danışın.

Akademik Dereceler ve Yüksek Öğrenimde Eğitim Kalitesini Geliştirme Ulusal Enstitüsü (akademik dereceleri veren
kuruluş)

http://www.niad.ac.jp/english/

S

Japonya'da alınan bir derece (diploma) diğer ülkelerde de geçerli midir?

Y Japonya'da alınan bir derece, normalde başka ülkelerde alınan derecelere denk kabul edilir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde
yabancı ülkelerde alınan akademik dereceler eğitim bakanlığının veya nitelik değerlendirme kurumunun (kar amacı gütmeyen bir
kuruluş, özel girişim vs.) değerlendirmesine tabidir. Lütfen kendi ülkenizdeki ilgili kurumlardan bilgi alın.
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