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Kısa Süreli Eğitim Programları ve
Üniversite Transfer Programı
1

Kısa süreli eğitim programları

“Kısa süreli eğitim programı”, birkaç haftadan bir yıllık tam bir okul dönemine kadar sürebilen ancak sonunda diploma vermeyen
programlardır. Kısa dönem öğrencileri genellikle standart dışı öğrenciler olarak kabul edilir.
Sınıfta kullanılan dil: Bazı programlar, yalnızca Japonca olarak yürütülen derslerden oluşurken bazıları da yalnızca İngilizce
veya hem Japonca hem İngilizce dersler sunmaktadır.
Program formatları: Yalnızca kısa süreli uluslararası öğrenciler için açılmış özel sınıflar veya genel bölüm derslerine kaydolmuş uluslararası öğrencileri kabul eden sınıflar gibi üniversiteye göre değişen çeşitli formatlar mevcuttur.
Japonya’da kısa süreli eğitim, özelliklerine göre beş türe ayrılabilir:
Genel Bakış
Bölüm
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Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın
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Krediler

Eğitim ücretinin ödendiği yer Bilgi Başvurusu

1) Öğrenci değişim
programı

Öğrencilerin, eğitim gördükleri ana üniversitenin
öğrenci değişim anlaşması yaptığı Japonya'daki
bir üniversitede eğitim görebilmelerini sağlayan bir
sistemdir.

Genellikle Japonya’daki üniversitede alınan
krediler, değişim anlaşması kapsamında
öğrencinin ana üniversitesinde alınan
krediler olarak kabul edilir.

Normalde öğrencinin ana
üniversitesi (Japonya’daki
üniversitenin eğitim ücreti
hariç)

Öğrencinin
kendi
ülkesindeki ana
üniversitesi

2) Öğrenci değişim
programları dışındaki
programlar

Öğrenci değişim anlaşması yapılmamış
üniversitelerin öğrencilerinin de katılabileceği
programlar mevcuttur1.

Programdan programa değişmekle birlikte
kredi almak mümkün olmayabilir.

Normalde Japonya’daki
üniversite

Japonya’daki
üniversite

3) Araştırma
öğrencisi2

Üniversite mezunu kişilerin, lisansüstü eğitim
programlarının uzmanlaşma alanlarında altı ay
veya bir sene boyunca eğitim görebilecekleri bir
sistemdir.

Alınmaz

Japonya’daki üniversite

Japonya’daki
üniversite

4) Katılımcı öğrenci2

Öğrencilerin derslere katılabilmesi için oluşturulmuş
Alınmaz
bir sistemdir.

Japonya’daki üniversite

Japonya’daki
üniversite

5) Kredi alan öğrenci2

Öğrencilerin katıldıkları derslerin kredilerini
alabilmeleri için oluşturulmuş bir sistemdir.

Japonya’daki üniversite

Japonya’daki
üniversite

Alınır

1. Kısa süreli eğitim programları olan üniversiteleri (JASSO) araştırın
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
2. Katılımcı öğrencilerin veya kredi alan öğrencilerin, yalnızca derslere katılmak suretiyle araştırma öğrencisi olarak “Öğrenci” ikamet durumu alabilmeleri için yasa
gereği haftada en az on saat derse girmeleri gerekmektedir. Derslere katılmadan ücretsiz olarak araştırmalar yürütecek araştırma öğrencilerinin “Kültürel Faaliyetler” ikamet durumu almaları gerekmektedir.
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Yurt dışında kısa süreli eğitim programlarına yönelik burs programları mevcut mu?
Aşağıdaki burs programları mevcuttur:
1) Japon Hükümeti (Monbukagakusho: MEXT) Bursu (Japon Çalışmaları Öğrencileri)
Uygunluk: Japon dili veya Japon kültürüne ilişkin alanlarda uzmanlaşan lisans öğrencileri
Aylık burs: 117.000 Yen
Bilgi Başvurusu: (1) Büyükelçilik tavsiyesiyle başvurmak için ülkenizdeki en yakın Japon büyükelçiliğine veya konsolosluğuna gidin. (2) Üniversite tavsiyesiyle başvurmak için ülkenizde şu anda eğitim gördüğünüz okula danışın.
2) JASSO Öğrenci Değişimi Destek Programı (Japonya’da Kısa Süreli Eğitime Yönelik Burs)
Uygunluk: Üniversiteler arası değişim programı anlaşması kapsamında kabul edilen uluslararası öğrenciler
Aylık burs: 80.000 Yen
Bilgi Başvurusu: Ülkenizde şu anda eğitim gördüğü okul.
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Üniversite transfer programı

Farklı formatlarda ve farklı gerekliliklerle üniversite transferi/üniversiteler arası transfer programları sunan pek çok üniversite mevcuttur.
◉ Düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmez.
◉ Her zaman tüm bölümler ve fakülteler için geçerli değildir.
◉ Başka bir üniversitede tamamlanmış dönemler ve alınmış krediler her zaman transfer edilmeyebilir.
Başka bir üniversiteye (bir lisans programına) transfer olmak/üniversiteler arası transfer gerçekleştirmek için genellikle aşağıdaki gerekliliklerden biri karşılanmalıdır:
・İki senelik üniversite mezunu olmak
・Teknoloji üniversiteleri mezunu olmak
・Diploması olmak (mesleki eğitim enstitüleri mezunları)
・Üst orta düzey okullarının ileri düzey programlarından mezun olmak
・Üniversitelerin standart öğretim yıllarını (1. sınıf ve üstünü) tamamlamış ve transfer kurumu tarafından talep edilen gerekli kredileri
almış olmak.
・Lisans programı mezunu olmak
Normal kabul sürecine kıyasla üniversite transferi/üniversiteler arası transfer programlarına ilişkin bilgiler çok sınırlıdır. Çok geçmeden
seçtiğiniz okuldan seçenekler hakkında bilgi edinin.
Transfer programları olan üniversiteleri (JASSO) arayın
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http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

