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Lisansüstü Eğitim Programları
Araştırma öğrencileri (gerekliyse)
1.
Kabul edilmeye
uygunluğunuzu
kontrol edin
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Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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2.
Bir
araştırma
planı
oluşturun

3.

Üniversite
fakültesini/
akademik
danışmanları
araştırın

4.
Başvuru

Kayıt
prosedürleri

Kabul edilmeye uygunluğunuzu
kontrol edin

Başvuracak öğrencilerin aşağıdaki uygunluk kriterlerinden en az
birini karşılamaları gerekir:

1 Yüksek Lisans/Doktora programı (ilk aşama)

1) Japon üniversite mezunları
2) Lisans derecelerini Akademik Dereceler ve Yüksek Öğrenimde Eğitim Kalitesini Geliştirme Ulusal Enstitüsü (NIADQE) üzerinden almış öğrenciler
3) Japonya dışındaki ülkelerde 16 yıllık okul eğitimini tamamlamış olan öğrenciler
4) Japonya dışındaki ülkelerin üniversite veya dengi eğitim
kurumlarında standart eğitim süresi üç yıl veya üzeri olan
bir programı tamamlayıp lisans derecesine denk bir derece
alan öğrenciler
5) Japonya'da yurt dışı lisans programı sunduğu kabul edilen
eğitim kurumlarında 16 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler
6) Belirlenmiş mesleki eğitim enstitüsü programlarını tamamlayan öğrenciler
7) Bir lisansüstü eğitim kurumu tarafından yapılan ayrı bir yeterlik sınavında üniversite mezunlarının sahip olduğu akademik becerilere veya fazlasına sahip olduğu tespit edilen ve
22 yaşına ulaşmış öğrenciler

2 Doktora programı (ikinci aşama)

1) Japonya'da yüksek lisans derecesi almış veya Japonya'da
mesleki derece almış öğrenciler
2) Yurt dışında yüksek lisans derecesine veya uzmanlık derecesine denk bir derece almış öğrenciler
3) Japonya'da yurt dışı lisans programı sunduğu kabul edilen
eğitim kurumlarında lisansüstü programlarını tamamlamış
ve yüksek lisans derecesine veya mesleki dereceye denk
bir derece almış öğrenciler
4) Üniversitelerden mezun olan ve üniversite veya araştırma
merkezlerinde (yurt dışındaki üniversite ve araştırma merkezleri dahil) en az iki yıl süreyle araştırma çalışmalarında
görev alan, lisansüstü eğitim programını sunan okul tarafından lisansüstü eğitim derecesine sahip kişilere denk akademik yetkinliği olduğu kabul edilen öğrenciler
5) Bir lisansüstü eğitim kurumu tarafından yapılan ayrı bir yeterlik sınavında yüksek lisans derecesi veya mesleki derece
sahibi kişilere denk akademik becerilere veya fazlasına sahip olduğu tespit edilen ve 24 yaşına ulaşmış öğrenciler

3 Doktora programı (tıp, diş hekimliği, veterinerlik
fakülteleri ile bazı eczacılık programları)
Tıp, diş hekimliği, veterinerlik veya bazı belirlenmiş eczacılık
alanlarındaki bir programa başvuruyorsanız, kabule uygunluk
gereklilikleri başvuru sahibinin akademik geçmişine bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğinden, lütfen başvuru öncesinde
doğrudan ilgili okulla iletişim kurup teyit ettirin.
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Standart öğrenci
4.
Başvuru

Eğitim

2

Eğitim

7.
Bitirme

Araştırma planı oluşturma

Araştırma planı, araştırmanızın konusunu ve yaklaşımını
özetleyen bir belgedir. Lisansüstü eğitim programlarının
çoğu sizden bir araştırma planı vermenizi talep eder.
Araştırma planınız aşağıdaki unsurları barındırmalıdır:
1) Araştırmanızın amacı
2) Arka planı
3) Anlamı
4) Kullanılan yöntem
5) Referanslar vs.
Kullanılacak format ve içerdiği sözcük sayısı ile ilgili
gereksinimler, lisansüstü eğitim programlarına göre değişiklik gösterir. Bir araştırma planının sözcük sayımı
genellikle 2000 Japonca karakter civarındadır. Araştırma
planı geliştirirken, ilgili tez ve makaleleri dikkatle okuyup
araştırma alanınızda şimdiye kadar yapılanları ve bundan sonra yapılması gerekenleri açıklığa kavuşturmak ve
anlamak önemlidir.
Aranan ana kriterler şunlardır:
1) Araştırmaya olan ilgi
2) Konu bulma becerisi
3) Olayları ve nesneleri analiz edebilme becerisi
4) Mantıklı düşünme yetisi
4) Uzmanlık alanınızla ilgili bilgi birikimi
Dergi makaleleri çevrimiçi veritabanı
・CiNii Makaleleri

http://ci.nii.ac.jp/en

・Qross Makale Arama

https://qross.atlas.jp/top
●実践 研究計画作成法
(Araştırma planı yazma yöntemleri)
(Sadece Japonca)
Araştırma planını nasıl yazacağınızı
ve sözlü sınava nasıl hazırlanacağınızı
öğrenebilirsiniz.
Yazan: JASSO
Yayımlayan: Bonjinsha Co., Ltd.
(Japonya'da satılır)

Not: Japonya'da Eğitimle İlgili Kaynaklardan inceleyebilirsiniz (bkz. sayfa 41)
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Bir okul bulun

Lisansüstü eğitim programı bilgileri (JASSO)

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

Lisansüstü eğitim programı arama (Japonya Eğitim Desteği)

http://www.jpss.jp/en/
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Olası akademik danışmanınızı
arayın

Akademik danışman nasıl bulunur?
・Üniversitenizdeki akademik danışmanınızdan sizi bir lisansüstü eğitim akademik danışmanıyla tanıştırmasını isteyin.

・İnternet sitesinden akademik danışman bulmaya çalışın.
・Kayıt olmak istediğiniz üniversiteden sizi bir lisansüstü
eğitim akademik danışmanıyla tanıştırmasını talep edin.
Çevrimiçi araştırmacılar veritabanı
・researchmap

http://researchmap.jp/search/?lang=english
・J-GLOBAL

http://jglobal.jst.go.jp/en/
Bir üniversite veya akademik danışmanla iletişime
geçerken:
Araştırma sonuçlarınızın ayrıntılarını, gelecekteki araştırma planınızı ve bu kişiyi kendinize akademik danışman
olarak seçmenizin altında yatan nedenleri yazmalısınız.
Kendi ülkenizdeki akademik danışmanınızdan aldığınız
bir tavsiye mektubunu da iliştirmeniz faydalı olacaktır.
Sizi değerlendirmek adına akademik danışmanın sahip
olduğu tek şey mektubunuz olacağı için talebinizi hemen
kabul etmesi zor olabilir. Dolayısıyla, yapmanız gereken
birkaç kez daha mektup göndererek konuyla yakından
ilgilendiğinizi göstermektir. Bir akademik danışmana nasıl e-posta mesajı yazılacağına dair talimatlar, yukarıda
tanıtılan " 実践研究計画作成法 (Araştırma planı yazma yöntemleri)” adlı kitapta verilmiştir.

Normal bir lisansüstü eğitim programına girmek için bazı
lisansüstü eğitim programları adayların bir sınava girerek
programa doğrudan dahil olmalarına izin verirken, bazıları ise öğrencilerin önce araştırma öğrencisi (kenkyusei)
olarak eğitimlerini tamamlayıp sonra normal programa
katılmalarını tercih etmektedir.
1) Başvuru formu (lisansüstü eğitim programına özel
form)
2) Lisans diploması (veya geçici mezuniyet belgesi)
3) Yüksek lisans diploması (veya geçici mezuniyet belgesi) (doktora eğitimi durumunda)
4) Gidilen son okuldan alınan not dökümü
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5) Tavsiye mektubu
6) Araştırma tezi (mezuniyet tezi) ve özeti
7) Araştırma planı
8) Diğer
Başvuru için gereken belgeler lisansüstü eğitim programına göre değişiklik gösterebilir. Bazı okullar bu belgelerin Japonca veya İngilizceye çevrilmiş hallerini talep
edebilir. Yapılacak en doğru şey, ayrıntılar için ilgili okulla
doğrudan iletişim kurmaktır.
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Lisansüstü Eğitim Programı

・Akademik dergilerden bilgi toplayın, eski yabancı öğrencilerden veya ülkenizdeki araştırmacılardan tavsiye
alın.

Gerekli başvuru materyallerine göz atın

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

Akademik danışman, size eğitiminiz ve ders planlaması
hakkında tavsiyelerde bulunan bir profesör veya eğitmendir. Kendi akademik danışmanınızı kendiniz bulmalısınız. Lisansüstü eğitim programlarından bazıları,
adaylardan başvuruyu göndermeden önce bir akademik
danışman bulmalarını ve bu kişilerden gayri resmi onay
almalarını talep eder.
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Başvuru dönemini kontrol edin

Başvuru dönemi, çoğu zaman yaz aylarından Ekim/
Kasım aylarına kadardır veya Ocak ayı içindedir. Her iki
durumda da kabul süreci genellikle Nisan ayı içinde tamamlanır. Eylül veya Ekim ayında kabul sistemini uygulayan lisansüstü eğitim programları da vardır.
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Giriş sınavına göz atın

Kabul süreci aşağıdaki kısımlardan oluşur. Kabul süreci
ve gereklilikleri okula göre değişiklik gösterir. En iyisi,
okulun internet sitesini ziyaret edip ayrıntıları öğrenmektir.
1) Belge inceleme (başvuru materyalleri gereklidir)
2) Akademik yetkinlik testi (uzmanlık alanında veya belirlenen konularda yazılı sınav)
3) Mülakat (yüz yüze veya internet üzerinden)
4) Kısa bir kompozisyon yazma
5) Uzmanlık alanında sözlü sınav (yüz yüze, telefonla
vs.)

Japonya'da
eğitim gören bir
öğrenciden
tavsiyeler

Akademik danışman, öğrencilik hayatınızda muazzam öneme sahiptir.
Mevcut öğrencilerden ve diğer kaynaklardan potansiyel akademik danışmanlar hakkında bilgi toplayın ve sizin için en uygun danışmanı
bulmaya çalışın.
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Araştırma öğrencisi (kenkyusei) ne demektir?

Araştırma öğrencisi, aşağıda açıklandığı üzere derece almaya çalışmayan öğrenci olarak tanımlanır.
1) Kısa süreli araştırma için bir kursa kaydolan ve derece almayı amaçlamayan öğrenciler (çoğunlukla lisansüstü eğitim programı seviyesinde)
2) Üniversiteler arası değişim anlaşması kapsamında kısa süreli bir kursa kaydolan yabancı öğrenciler (lisans kursları
ve lisansüstü eğitim programları)
3) Normal lisansüstü eğitim programlarına girmeye hazırlık amacıyla kayıt olan öğrenciler (ağırlıklı olarak lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler için)
Seçim süreci: Kabul süreci, çoğu durumda belgelerin incelenmesine dayalıdır.
Oturum belgesi: Sadece derslere katılarak eğitim alacak bir araştırma öğrencisi olarak "Öğrenci" statüsünde oturum alabilmek için bir öğrencinin haftada en az 10 saat derse girmesi gerekir. Buna ek olarak, derslere katılmayan fakat ücretsiz
araştırmalar yürüten araştırma öğrencilerinin "Kültürel Faaliyet" vizesi almaları gerekir.
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Mesleki lisansüstü eğitim programı nedir?

Bir mesleki lisansüstü eğitim programı, kendi alanlarında son derece uzman ve çeşitli sosyal ve ekonomik alanlarda liderlik görevi üstlenebilecek profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Mesleki lisansüstü eğitim programlarına tipik örnek olarak
hukuk alanında profesyoneller yetiştiren hukuk yüksek lisans okulları (hukuk okulu) ile eğitimci yetiştiren eğitim yüksek
lisans okulları verilebilir. İşletme, teknoloji yönetimi (MOT), muhasebe ve kamu politikası gibi alanlarda uzmanlaşmış başka mesleki lisansüstü eğitim programları mevcuttur. Öğrencilerin dersleri İngilizce dilinde alabildikleri MBA programları da
vardır.
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Kursu tamamlama gereklilikleri nelerdir?
Program

Akademik derece

Zorunlu
eğitim süresi

Doktora
programı

Doktora

5 yıl

30 veya üzeri kredi (yüksek
lisans programında kazanılan
krediler dahil)

Doktora bitirme tezi üzerinden
değerlendirme ve sınavı geçme

Yüksek lisans
programı

Yüksek lisans

2 yıl

30 kredi veya üzeri

Yüksek lisans bitirme tezi
üzerinden değerlendirme ve
sınavı geçme

Yüksek lisans
(mesleki)

2 yıl

Hukuk lisansı (mesleki)

3 yıl

Eğitim yüksek lisansı
(mesleki)

2 yıl

30 kredi veya üzeri (Kazanılması
gereken toplam kredi sayısı
hukuk lisansüstü eğitim programı
ile eğitim lisansüstü eğitim
programında farklıdır.)

Mesleki derece
programı

Kazanılan toplam kredi

Diğer

Notlar:
1. Lisansüstü eğitim doktora programları bazen ilk aşama (iki yıl) ve ikinci aşama (üç yıl) olarak ikiye bölünür.
2. Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve belirli bazı eczacılık programlarında gerekli lisans eğitimi süresi altı yıl, lisansüstü (doktora) programlarının eğitim süresi
ise dört yıldır. Tıp, diş hekimliği, belirli bazı eczacılık programları ve veterinerlik alanlarında yüksek lisans eğitimi yoktur.
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