Bölüm 2

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine
Kabul Sınavı (EJU)
Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU), Japonya'daki üniversitelerde veya benzeri diğer yüksek öğrenim kurumlarında lisans seviyesinde eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerin söz
konusu kurumlarda eğitim görmek için gereken Japonca dil becerilerine ve temel akademik niteliklere sahip
olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla kullanılır.
EJU'yu kullanan okul sayısı
Üniversiteler
İki yıllık üniversiteler

88

Lisansüstü eğitim programları

59

Teknoloji üniversiteleri

51

Mesleki eğitim enstitüleri

Bölüm

EJU'yu giriş sınavı olarak kullanıp kullanamayacağınız, lisans bölümüne bağlı olarak aynı üniversite içinde bile değişiklik gösterebilir; girmek istediğiniz
lisans bölümü için EJU'nun gerekli olup olmadığını görmek için aşağıdaki internet sitesine göz atın.

134

Toplam

2

Japonya'daki çoğu üniversite (ulusal üniversitelerin neredeyse tamamı) ve diğer eğitim kurumları kabul süreçlerinde EJU puanlarını
da dikkate alır.

438

770

Öğrenci seçiminde EJU'yu kullanan okulların listesi

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine
Kabul Sınavı (EJU)

Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

(Aralık 2017 itibariyle)
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http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/use/index.html

Sınav ne zaman yapılacak?

Haziran (ilk seans) ve Kasım (ikinci seans)
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Sınav nerede yapılacak?

Japonya: 16 şehir
Japonya dışı: 14 ülke ve bölgede 17 şehir
Sınav yerleri (Japonya dışı)
Hindistan (Yeni Delhi), Endonezya (Jakarta, Surabaya), Güney Kore (Seul, Busan), Sri Lanka (Colombo), Singapur, Tayland
(Bangkok), Tayvan (Taipei), Filipinler (Manila), Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh Kenti), Hong Kong, Malezya (Kuala Lumpur),
Myanmar (Yangon), Moğolistan (Ulan Batur), Rusya (Vladivostok)
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Sınavda hangi konularla ilgili soru sorulacak?

Öğrenciler, girmek istedikleri üniversitelerce belirtilen ders ve dilleri seçer. Fen Bilgisi ile "Japonya ve Dünya" derslerinin aynı
anda alınamayacağını göz önünde bulundurun.
Dersler

Yabancı dil olarak
Japonca

Amaç

Japon üniversitelerinde eğitim almak için
gereken Japonca dil becerilerinin (akademik
Japonca) ölçümü.

Süre

Puan aralığı

125
dakika

Okuduğunu anlama,
dinlediğini anlama ve eş
zamanlı olarak dinlediğiniokuduğunu anlama:
0–400 puan

Sınav dili
seçenekleri

Ders seçimi

Sadece
Japonca

Temel akademik beceriler

Yazma:
0-50 puan
Fen Bilimleri

Bir Japon üniversitesinin fen bölümünde eğitim
almak için gereken fen bilgisi alanındaki temel
akademik becerilerin (fizik, kimya ve biyoloji)
ölçümü.

80
dakika

0-200 puan

Japonya ve
Dünya

Temel bilimler alanında, düşünme ve
mantık becerileri başta olmak üzere, Japon
üniversitelerinde eğitim almak için gereken
temel akademik becerilerin ölçümü.

80
dakika

0-200 puan

Matematik

Japon üniversitelerinde eğitim almak için
gereken matematik alanındaki temel akademik
becerilerin ölçümü.

80
dakika

Şu derslerden ikisini seçin: fizik, kimya veya biyoloji

Tercihe bağlı,
Japonca veya
İngilizce
Matematik alanında görece daha düşük seviyede yetkinlik
gerektiren temel bilimler veya fen alanında eğitim alacak
öğrencilere yönelik Program 1 veya matematik alanında üst
düzey yetkinlik gerektiren alanlarda eğitim alacak öğrencilere
yönelik Program 2

0-200 puan

Örnek: "Bir Üniversite" için başvuru gereklilikleri (belirlenmiş EJU dersleri)
Lisans bölümü

Hukuk Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

20

Yabancı
dil olarak
Japonca

Japonya ve
Dünya

Matematik

○

○

Program 1

Program 2

Fen Bilimleri
Fizik

○

Kimya

Biyoloji

Ders seçimi

Fen alanında başka
bir dersin daha serbest olarak seçilmesi

Sınav dili seçenekleri
(temel akademik
beceriler)

Geçerli puanlar

Japonca

Haziran veya Kasım
2018'de uygulanır

İngilizce

Haziran ayında uygulanır
2018
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Zaman planı kontrolü

1)

Başvuru dönemi

2)

Öğrenciye sınav belgesinin gönderilmesi

3)

Sınav tarihi

4)

Öğrenciye sınav
sonucunun gönderilmesi

1. seans

2. seans

Şubat–Mart

Temmuz

Mayıs

Ekim

Haziran

Kasım

EJU sınavı

Aralık

Sonuçlar öğrencilere JASSO tarafından bildirilir. Ardından JASSO öğrencilerin başvuruda bulundukları üniversitelerin talebi sonrası sınav sonuçlarını bu üniversitelere gönderir.

Temmuz

EJU bültenini alın, sınav ücretini ödeyin ve başvuru formunuzu gönderin.
Not: Her yıl değiştiği için başvuru dönemini kontrol etmeyi asla unutmayın
Sınav belgesi gönderilir.

Not: Başvurular şehre bağlı olarak postayla veya internet üzerinden gönderilebilir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki internet sitesini inceleyin:

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/procedure/application.html
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EJU'nun faydaları

Bölüm

Aylık burs tutarı (2018 yılı için): 48.000 Yen
Başvuru yöntemi:
EJU'ya bulunduğunuz dönem için geçerli olan yöntemi kullanarak başvurun.
Seçme yöntemi:
Burs rezervasyon programını almaya hak kazananlar, EJU'da çok yüksek puan alan öğrenciler arasından seçilir.

2) EJU sınavına girme sayısı veya yaş ile ilgili bir sınırlama söz konusu değildir. EJU puanları iki yıl boyunca geçerlidir.
Daha önce kaç kez girdiğinize veya yaşınıza bakılmaksızın EJU sınavına tekrar girebilirsiniz. EJU puanları iki yıl boyunca
geçerlidir. Dolayısıyla, aynı anda geçerli dört EJU puanına sahip olabilirsiniz. Ancak, her okula sadece bir seanstan aldığınız sınav puanını gönderebilirsiniz. Konuya göre farklı seanslardan aldığınız puanları gönderemezsiniz. Okulların çoğu
kendilerine başvuran adayların girmesi gereken EJU seansını belirttiğinden, ilgili okulların EJU gerekliliklerini öğrenmek
için lütfen okulun başvuru kılavuzunu kontrol edin.
3) Ülkeye Gelmeden Önce Kabul Sistemi Sunan Okullar
EJU'yu kullanarak ülkeye gelmeden önce kabul sistemi sunan okulların listesi (yaklaşık 160 okul)

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/uni_national.html
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Önceki yıllarda çıkan EJU soruları ve yanıtları

Örnek soru ve yanıtlar

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine
Kabul Sınavı (EJU)

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/
yoyakuseido/index.html
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Okullar ve Sınavlar
hakkında bilgi alın

1) Burs için rezervasyon programı
EJU sınavında çok yüksek bir puan alan ve üniversitelere (lisans programı), iki yıllık üniversitelere, teknoloji üniversitelerine (üçüncü yılda veya sonrasında) ya da uzmanlık eğitimi veren üniversitelere (lise sonrası eğitim programı) normal
öğrenci olarak kayıt yaptıracak olan özel olarak finanse edilen yabancı öğrenciler, Özel Olarak Finanse Edilen Yabancı
Öğrencilere Yönelik Monbukagakusho Onur Bursu için bir rezervasyon programından faydalanmaya hak kazanır.

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html
EJU Soru Kitapçığı (dinlediğini anlama ve eş zamanlı olarak dinlediğini-okuduğunu anlamaya yönelik
sorular içeren bir CD ile birlikte)
Önceki yıl çıkan EJU soruları
Yazan ve düzenleyen: JASSO
Yayımlayan: Bonjinsha Co., Ltd.
(Japonya ve Kore Cumhuriyeti'nde satılır)
Not: Japonya'da Eğitimle İlgili Kaynaklardan inceleyebilirsiniz (bkz. sayfa 41)

İletişim
EJU sınavına Japonya dışında girme

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

(EJU Yurt Dışı Temsilcilikleri)
EJU sınavına Japonya'da girme
EJU Uketsuke-Merkezi (Danışma Masası)
Tel: 0570-55-0585 E-posta: eju@sdcj.co.jp

Not: Yurt dışından lütfen +81-42-649-9571 numaralı telefonu arayın.

Yabancı Öğrenciler için Japon Üniversitelerine Kabul Sınavı (EJU) (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html
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