İngilizce Lisans Programları
Japon üniversitelerinin giderek daha küresel bir yapıya bürünmesiyle üniversitelerde ve lisansüstü
eğitim sunan okullarda öğrencilerin sadece İngilizce dilinde dersler alarak derece kazanabileceği programlar geliştirildi ve Japonca öğrenme süreci bu konuda hiçbir şekilde engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte, bu programlar teknoloji üniversitelerinde ve mesleki eğitim enstitülerinde mevcut değildir.
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Bir okul bulun

Ufak bir
öneri

İngilizce Verilen Üniversite Derecesi Kursları (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/
daigakukensaku.html
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Gerekli başvuru materyallerine göz atın

Japonya'da
eğitim gören bir
öğrenciden
tavsiyeler

Sadece İngilizce
dersleri alarak derece
kazanabileceğiniz bir programa kayıt olsanız bile, Japonya'da iletişim kurmak için
kullanabileceğiniz Hiragana ve Katakana'yı
öğrenmek günlük yaşamınızı çok daha
kolay hale getirecektir. İş araken de işinize
yarayacaktır.

İngilizce Lisans Programları

Her zamanki materyallere ek olarak (bkz. sayfa 9 ve 11), genellikle aşağıdakilerin de ibraz edilmesi gerekir:
1) İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL® veya IELTS gibi akredite bir İngilizce
yeterlik testinin not dökümü)
2) Akademik başarı belgesi (lisans programları için Yabancı Öğrenciler için
Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU) puanı, Bilimsel Değerlendirme
Sınavı (SAT) puanı veya kendi ülkenizdeki standart lise mezuniyet sınavının puanı gibi puanları gösteren resmi bir not dökümü)

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

http://www.jpss.jp/en/
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Bölüm

Bazı üniversiteler, yabancı öğrencilere yönelik
Japonca dil eğitim programları sunmaktadır.
Bununla birlikte, bu derslerden bazıları üniversite kredisi kazandırırken bazıları kazandırmayabilir. Ayrıca, ek ders ücretleri de talep
edilebilir.

Üniversiteler ve iki yıllık üniversiteler araması yapın (Japon Eğitim
Desteği)
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İlaveten Japonca öğrenmek isteyen kişiler için

Seçme yöntemlerini kontrol edin

1) Başvuru belgelerinin incelenmesi; 2) mülakatlar (yaşadığınız ülke veya bölgede mülakat, internet üzerinden mülakat); 3)
diğer yöntemler
Gerekli İngilizce dil yeterliğine yönelik kılavuz
TOEFL iBT

IELTS

Lisansüstü eğitim programları

75-80
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Üniversiteler (lisans)

71-80

5,5-6

Tüm üniversite programları içinde (dil programları
hariç) sadece İngilizce olarak verilen ders oranının
en yüksek olduğu 3 üniversite
Sıralama
1
2
3

İngilizce dilinde verilen üniversite derecesi programlarının sayısı
Uzmanlık alanı

Üniversite

%

Akita Uluslararası Üniversitesi
(Akita İli)

98,0

Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi
(Oita İli)

88,9

Miyazaki Uluslararası Üniversitesi
(Miyazaki İli)

40,3

Kaynak: Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması Japon sürümü

Beşeri bilimler
Sosyal bilimler
Eğitim
Bilim
Mühendislik
Tarım/balıkçılık/veterinerlik
Tıp/sağlık bilimleri
Ev ve aile bilimleri
Güzel sanatlar
Disiplinler arası
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Lisansüstü
eğitim
programı
15

11

81

Lisans

0

4

8

85

17

265

3

66

0

62

0

0

0

3

16

65

Kaynak: JASSO araştırması (Mayıs 2017 itibarıyla)
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