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Japonya'da Eğitim hakkında soru ve yanıtlar
S

Aşağıdaki kategorilerden birine girmem durumunda
yabancı öğrencilere yönelik giriş sınavına girme
başvurusunda bulunabilir miyim?
1) Bir Japon ilköğretim, ortaöğretim okulunda veya
lisesinde birkaç yıl eğitim gördüm
2) Bir Japon lisesinden mezun oldum
3) Japonya ile başka bir ülkenin çifte vatandaşıyım (iki
ülke vatandaşı)
Durumunuzun nasıl değerlendirileceği, okulda okula
değişiklik gösterebilir. Kayıt olmak istediğiniz okulun
uygunluk durumunuzu inceleyebilmesi için okul ile
başvurmadan önce iletişime geçin. Bazı okullar sizden
Japon öğrenciler için geçerli olan giriş sınavı sistemini
takip etmenizi isteyebilir.
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Engelli bir bireyim. Sınava girme konusunda veya
öğrenimim sırasında okuldan yardım ve destek
alabilir miyim?
Japonya'da eğitim gören engelli yabancı öğrenciler
vardır ve bu kişiler okullarından yardım almaktadır.
Giriş sınavına girebilmek için ve/veya eğitiminiz
süresince hastalık, engellilik veya başka bir özel durum
nedeniyle desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen başvurunuzu
yapmadan önce okuldan bu konuyla ilgili bilgi alın.
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Giriş sınavına girmek için Japonya'ya gitmek zorunda
mıyım?
Çoğu okul giriş sınavını Japonya'da yapmakla
birlikte, öğrenci kabul sürecini sadece başvuru
materyallerini inceleyip internet üzerinden mülakat
yaparak, hatta sınavlarını öğrencinin ülkesinde yaparak
tamamlayan bazı okullar da mevcuttur. (Bkz. sayfa 26, "7
Sınav amaçlı göçmenlik prosedürleri".)
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Japon üniversitelerinin sıralamalarını gösteren bir
sistem var mı?
Japon hükümetinin resmi bir üniversite sıralama
sistemi yoktur. Ancak, kendi standartları ve bakış
açıları doğrultusunda sıralamalar geliştiren çeşitli
kurumlar mevcuttur. Bir üniversitenin herhangi bir
sıralama sisteminde bir başkasından daha yukarıda
olması, sizin için en iyi okul olduğu anlamına gelmez;
ilgi alanlarınıza ve tutkularınıza en uygun okulu seçmek
için ilgilendiğiniz okulda görev yapan eğitimcilerle ve bu
okula giden yabancı öğrencilerle konuşun, JASSO'nun
ve okulun internet sitelerine göz atın ve okul hakkında
başka birtakım bilgiler toplayın.
Mezun derneklerinin listesi (Kapsamlı Japonya'da Eğitim Kılavuzu)

http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/
ath0201e.html

Japonya'da Eğitim Küresel Ağ Projesi
Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje, Japonya'da eğitim hakkında bilgiler sunmakta ve gelecek vaat eden öğrencilerin işe alımını teşvik etmektedir. Seçilen üniversiteler, bu amaçla diğer ülkelere
koordinatörler göndermiştir. Japonya'da eğitim hakkında bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için bu koordinatörlere danışabilirsiniz.
Şehir/ülke

Üniversite

İnternet sitesi

Yangon,
Myanmar

Okayama
Üniversitesi

http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html

Lusaka, Zambiya

Hokkaido
Üniversitesi

https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/

Yeni Delhi,
Hindistan

Tokyo
Üniversitesi

http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/whyjapan/index.html

São Paulo,
Brezilya

Tsukuba
Üniversitesi

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3opaulo?language=en

