Bölüm 2

Üniversiteler (Lisans) ve
İki Yıllık Üniversiteler
Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler, Japonya'daki en önemli yüksek öğrenim kurumlarıdır. Zorunlu
eğitim süresi prensip olarak üniversitelerde dört yıl, iki yıllık üniversitelerde ise iki yıldır. Bazı üniversiteler ile iki yıllık üniversiteler öğrencilere kredi kazandıran ve kazandırmayan programlar sunmaktadır.
Her ikisi de derece almaya çalışmayan öğrencilere yöneliktir. Ayrıca, uzun süreli kredi kazandıran
programlara ek olarak, derece vermeyen kısa süreli programlar da mevcuttur.
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Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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Kabul edilmeye uygunluk durumunuzu kontrol edin

Başvuracak öğrencilerin aşağıdaki uygunluk kriterlerinden en az birini karşılamaları gerekir:
1) Japonya dışındaki ülkelerde 12 yıllık okul eğitimini tamamlamış olan öğrenciler
2) 18 veya üzeri yaşta ve Japonya dışındaki ülkelerde 12 yıllık okul eğitimini tamamlamaya denk bir akademik yeterlik sınavını geçmeyi başarmış öğrenciler
3) 18 veya üzeri yaşta ve Japonya dışındaki ülkelerin lise seviyesine denk olduğu resmi olarak kabul edilen Japonya'daki uluslararası
okullarda eğitimini tamamlamış olan öğrenciler
4) Japonya dışındaki ülkelerde Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 11 yıl veya daha uzun süreli eğitim
programlarını tamamlamış olan öğrenciler
5) 18 veya üzeri yaşta olup bir Uluslararası Diploma yeterlilik belgesine, Alman Abitur yeterlik belgesine, Fransız Baccalaureate yeterlik
belgesine sahip olan veya her bir üniversite tarafından belirlenen GCE A seviyesi kurs gerekliliklerini karşılayan öğrenciler
6) 18 veya üzeri yaşta olup aşağıdaki uluslararası akreditasyon kuruluşlarından herhangi biri tarafından resmen tanınan eğitim enstitülerinde 12 yıllık eğitimini tamamlamış olan öğrenciler Western Association of Schools and Colleges (WASC), Council of International Schools (CIS) veya Association of Christian Schools International (ACSI)
7) 18 veya üzeri yaşta olup, Japonya'da İleri Ortaöğretim Denklik Sınavını geçmeyi başaran öğrenciler
8) Okul Eğitimi Yasası'nda belirtilen yukarıdakiler dışındaki kabul niteliklerinden herhangi birini karşılayan öğrenciler
9) 18 veya üzeri yaşta olup, yapılan bireysel kabul yeterlilik sınavları sonucunda lise diploması veya üzerinde akademik yetkinliğe sahip olduğu, başvuruda bulunduğu eğitim kurumu tarafından tespit edilen öğrenciler
Not: Yukarıdaki 1) ila 3) numaralı maddelerle ilgili olarak, bir öğrencinin tamamladığı eğitim süresi 12 yılın altında olması ve Japonya
Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı belirli programları bitirmemiş olması durumunda, diğer bazı taleplerin yanı sıra,
bu öğrencinin onaylı bir üniversite hazırlık kursunu veya bir eğitim fakültesinde verilecek onaylı bir kursu tamamlaması istenebilir.
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Bir okul bulun

Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler
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Dikkate alınması gereken önemli noktalar

1) Ders ve araştırmaların içeriği

Gerçekten ilgi duyduğum alanlarda dersler sunuyorlar mı? Bana araştırma yapma fırsatı sunuyorlar mı?
Birlikte çalışmak isteyeceğim türden eğitmenleri var mı?

2) Uygun program

Bu program kapsamındaki derslere hem Japon hem de yabancı öğrenciler katılıyor mu? Bu program
yabancı öğrencilere sadece İngilizce dilinde anlatılan dersleri alarak diploma sahibi olma olanağı tanıyor
mu? Bu kısa süreli mi yoksa uzun süreli bir eğitim programı mı?

3) Araştırma olanakları

Araştırma konusunda geniş olanaklara sahip mi?

4) Giriş sınavı

Okula kabulü, ülkeye gelmeden önce almaya olanak tanıyan bir sistem sunuyorlar mı? Bu okulun yabancı öğrencilere yönelik özel bir kabul prosedürü var mı?

5) Şu ana kadar kabul edilen yabancı
öğrenci sayısı, yabancı öğrencilere
yönelik destek sistemleri

Tamamlayıcı Japonca dersleri sunuyorlar mı? Yabancı öğrencilere destek olan personelleri ve yabancı
öğrencilere gerek eğitimlerinde gerekse günlük yaşamlarında yardımcı olan eğitmenleri var mı? Öğrencilere kariyerleriyle ilgili destek sağlıyorlar mı?

6) Mezunların kariyer yolları

Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim programlarına devam etmek mümkün mü? Mezunların istihdam
oranı nedir?

7) Okul masrafları ve diğer zorunlu
giderler

İlk yıl okul masrafları ve diğer zorunlu giderlerin tutarı ne kadardır? İkinci yıl ve sonrasında masraflar
nasıldır? Mezun olana kadar yapılması beklenen toplam harcama ne kadardır?

8) Burs alma imkanı

Kendi burs programları ve eğitim ücreti muafiyeti veya kesintisi programları var mı? Burs alma olasılığı
nedir? Burs başvurumun onaylanıp onaylanmadığını Japonya'ya gelmeden önce öğrenebilecek miyim?

9) Öğrenci barınma olanakları

Okula bağlı bir yurtları veya ikamet edebileceğim konutları var mı? Öğrencileri apartman dairelerine
yönlendiriyorlar mı?

10) Okulun konumu

Okulun konumu eğitim almak ve yaşamak açısından uygun mu? Okulun bulunduğu şehir büyük mü yoksa küçük mü? İklim bana uygun mu?

Üniversiteler ile iki yıllık üniversiteler hakkında bilgiler (JASSO)

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

Japon iki yıllık üniversite ve üniversite arama platformu (JASSO)

２０１８年度版

https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/

私費外国人留学生のための

大学入学案内

Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler araması yapın (Japon Eğitim Desteği)

https://www.jpss.jp/en/

大
学
入
学
案
内

●私費外国人留学生のための大学入学案内

(Özel olarak finanse edilen yabancı öğrenciler için üniversiteye giriş rehberi) (Sadece Japonca)
Her bir üniversitenin ve iki yıllık üniversitenin giriş sınavlarının içeriği ve giriş sınavlarını başarıyla
geçen yabancı öğrencilerin sayısı gibi değerli bilgiler içeren bir rehber.
Yayına hazırlayan ve yayımlayan: Asian Students Cultural Association (Asyalı Öğrenciler Kültür Derneği) (Japonya'da satılır)
Not: Japonya'da Eğitimle İlgili Kaynaklardan inceleyebilirsiniz (bkz. sayfa 41)

日本留学試験のデータも充実
全国484大学の入試のすべてがわかる
いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”
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Gerekli başvuru materyallerine göz atın

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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1)
2)
3)
4)
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Üniversiteler (Lisans) ve İki Yıllık Üniversiteler

Başvuru formu (üniversiteye özel form)
İleri ortaöğretim okul mezuniyet (veya geçici mezuniyet) belgesi
İleri ortaoğretim okulu not dökümü
Mezun olunan ileri ortaöğretim okulunun müdüründen veya bir öğretmeninden alınan tavsiye mektubu
5) Japonca veya İngilizce yeterlik belgesi
6) Diğer
Başvuru için gereken belgeler okula göre değişiklik gösterir. Bazı okullar
belgelerin Japonca veya İngilizceye çevrilmiş hallerini talep edebilir. Yapılacak en doğru şey, ayrıntılar konusunda doğrudan ilgili okula danışmaktır.

Giriş sınavına göz atın

Okullardan çoğu, sadece Japon öğrencileri değil, yabancı öğrencileri de giriş sınavlarına tabi tutmaktadır. Sınav, aşağıdaki unsurlardan bazılarını içermektedir (ayrıntılı yöntemler okula göre değişiklik gösterdiğinden, yapılacak en doğru şey
ayrıntılar için okulun başvuru kılavuzuna başvurmaktır):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Belge inceleme
Akademik becerilerin sınanması
Mülakat
Kısa bir kompozisyon yazma
Diğer yetkinlik ve yetenek testleri
Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU)
Japonca Dil Yeterlik Sınavı (JLPT)
Ulusal Merkezi Sınav（大学入試センター試験）

Kursu tamamlamak ve mezuniyet için gereken nitelikler nelerdir?

Eğitimini tamamlayan öğrenciye mezuniyet derecesi, aşağıdaki kriterleri karşılaması durumunda verilir.
Not: Bazı üniversiteler mezuniyetle ilgili kendi gerekliliklerini (kredi sayısı gibi) kendileri belirler.
Zorunlu eğitim süresi

Kazanılan toplam kredi

Standart lisans fakülteleri ve eczacılık
fakültesinin dört yıllık eğitim programları

4 yıl

124 kredi veya üzeri

Tıp, diş hekimliği ve veterinerlik bilimi fakülteleri ile eczacılık fakültesinin altı yıllık
eğitim programları

Tıp ve diş hekimliği:
188 kredi veya üzeri
Veterinerlik bilimi: 182 kredi veya üzeri
Eczacılık: 186 kredi veya üzeri

Lisans derecesi

6 yıl

2 yıllık program

-

62 kredi veya üzeri

3 yıllık program

-

93 kredi veya üzeri

Önlisans derecesi

Kategori

1) Üniversite
(lisans)

2) İki yıllık üniversiteler

Verilecek dereceler
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