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Yaponiya necə bir yerdir? Yaponiya gözəlliklərlə doludur 
 və şübhəsiz ki, sizi arzularınıza çatmağa yaxınlaşdıracaq.

İstinadlar:  • Uşaq Xarici İşlər Nazirliyi, Müxtəlif Dünya Bilik Reytinqi Sıralamaları (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html) 
• Condé Nast Traveler (Oxucuların Seçimi Mükafatları 2021) 
• Qlobal Sülh İndeksi 2021 
• YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısı (https://whc.unesco.org/en/list/) 
• Yaponiyadakı Beynəlxalq Tələbələrin 2021-ci il üzrə İllik Sorğusunun Nəticələrinin Xülasəsi (JASSO) 
• Japan Robot Association(https://www.jara.jp/data/index.html)

Yapon
Nobel Mükafatı laureatları BMT-yə maliyyə töhfəsi

-cü -cü

-ci

-ci-ci

Ümumi milli gəlir

2022-ci il üçün QS Dünya 
Universitetlərinin Reytinq 

sıralamasında ilk 1 000-də yer tutan 
Yaponiya universitetlərinin sayı

İşlək vəziyyətdə olan
sənaye robotlarının

sayı

Ümumdünya Mədəni
və Təbii İrs əraziləri

Qlobal Sülh İndeksi
İxrac edilən

avtomobillərin sayı

Suşi

Yahiko-cinca məbədi sumo ringi ©Yahikomura

Yaponiyada sado, kabuki 
və budo kimi ənənəvi 
mədəniyyət manga 
və anime kimi pop 
mədəniyyəti ilə müşayiət 
olunur.

Vaşoku – yaponların 
mövsümə 
görə seçilmiş 
inqrediyentlərdən 
ibarət ənənəvi qida 
mədəniyyətidir və 
YUNESKO tərəfindən 
qeyri-maddi mədəni irs 
kimi tanınıb. O, sağlam 
və rəngarəng mətbəx 
kimi dünyada olduqca 
diqqət çəkir.

İstirahət vaxtı ©yuranii

Şinkansen sürət qatarı

Yaponiyanın rahat 
həyat tərzi və qabaqcıl 
tibbi xidmətlərinin 
arxasında dünyanın ən 
yüksək səviyyəli elm 
və texnologiyalarından 
biri dayanır. Yaponiya 
hökuməti diqqətini elm 
və texnologiya sahəsində 
daha da inkişaf etməyə 
yönəltməkdə davam 
edir və Yaponiya 
tərəfindən hazırlanmış 
superkompüterlər ardıcıl 
olaraq iki ildir ki, dünyada 
birinci yerdədir.

Qışda isti bulaqlar (Ginzan Onsen, Obanazava şəhəri)
 @Koichi_Hayakawa

Yaponiyada çoxlu 
dağlar olduğuna və 
okeanlarla əhatə 
olunduğuna görə 
burada yaz, yay, 
payız və qış fəsli 
boyunca möhtəşəm 
təbii mənzərə 
dəyişikliklərindən zövq 
ala bilərsiniz.

Niyə Yaponiyada Təhsil almalısınız?

şəhərlər

Dünyanın Ən Yaxşı 10 Böyük Şəhəri  
siyahısına düşmüş Yaponiya 

şəhərlərinin sayı

(1-ci, 2-ci və 3-cü yer)

Yaponiyada təhsil alan  
beynəlxalq tələbələrin sayı

təxminən

95,1%

Asiya

2,3%

Avropa

0,6%

 Şimali Amerika

0,8%

Afrika

0,6%

Latın Amerikası

0,2%

Okeaniya

0,4%

Orta Şərq

İzumo Kaqura ©iku

Fuci dağı və Kavaquçi gölünü əhatələyən payız yarpaqları ©Koichi_Hayakawa

Takoyaki (Qızardılmış osminoq köftələri)
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ADDIM

ADDIM

ADDIM

ADDIM

Məlumat toplayın

Universitet seçin

Test İmtahanı verin

Müraciət edin

Qəbul imtahanında  
iştirak edin

Qəbul prosesi

Səyahət hazırlıqları

Yaponiyada təhsil almaq üçün 7 addım

BAŞLANĞIC

MƏQSƏD

Universitetə və ya peşə təhsili kollecinə adi tələbə kimi daxil olmaq

  Lazımi dil bacarıqlarına və xərclərə nəzər salın

<12 ay əvvəl>
  Universitet məlumatlarını və ərizə formalarını təqdim edin
  Qəbul tələblərini və imtahanları təsdiqləyin

<6~9 ay əvvəl>
  Lazımi sənədləri seçdiyiniz universitetə göndərin
  Müraciət haqqını ödəyin

  Tələb olunan test imtahanı verin 
JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB və sairə.

  Sənəd yoxlamasından keçdikdən sonra  
müsahibədən keçin və qəbul imtahanında iştirak edin

  Qeydiyyatdan keçmək üçün icazə alın
  Təhsil haqqını ödəyin

  Viza üçün müraciət edin
  Uçuş biletini və sığortanı alın

Beynəlxalq Tələbələr üçün Yapon Universitetlərinə Qəbul 
İmtahanı (EJU) İldə iki dəfə keçirilir (İyun və noyabr aylarında)

• Cədvəl

Yaponiyada və dünyanın 14 ölkə və regionunda 
baş tutur!

• YerTələbələrin Yaponiya universitetlərində və digər bu kimi ali təhsil müəssisələrində 
təhsil almaq üçün lazım olan yapon dili bacarıqlarına və əsas akademik 
qabiliyyətlərə malik olub-olmadığını müəyyən etmək üçün imtahan.

★  Yaponiya universitetlərinin 60%-dən çoxu (dövlət universitetlərinin 90%-i) 
namizədləri yoxlayarkən EJU imtahanının nəticələrindən istifadə edir

★  Nəticələr iki il müddətində etibarlıdır
★  EJU nəticələri əla olan abituriyentlərə Şəxsi Maliyyələşdirilən Beynəlxalq 

Tələbələr üçün Monbukagakusho Fəxri Təqaüdü verilir (səh. 7)
★  İmtahanda bir neçə dəfə iştirak etmək mümkündür

EJU
https://www.jasso.go.jp/
en/ryugaku/eju/index.
html

EJU haqqında

Təhsil almaq üçün Yaponiyaya gəlməmişdən əvvəl bəzi hazırlıqlar 
görməlisiniz!
Gəlin Yaponiyanın təhsil və imtahan sistemini nəzərdən keçirib, planlar quraq.

Yaponiyada Ali təhsil

Qeydlər  : Hər bir təhsil müəssisəsi üzrə təhsil ili ixtisasa və kursa görə dəyişir. 
: Dərəcə və ya başlıq mötərizədə [    ] göstərilir.
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İbtidai məktəb

Natamam Orta məktəb

Tam Orta məktəb

Texnologiya 
kolleci

[Subbakalavr 

dərəcəsi]

İki ilik kollec
[Subbakalavr 

dərəcəsi]

Təkmilləşdirmə 
Kursu

[Bakalavr dərəcəsi]

Yapon Dili Təhsil 
Müəssisəsi/Universitetə 

Hazırlıq Kursu

Peşə Təhsili 

Kolleci
[Diplom və ya Ali 

Diplom]

Magistratura 
(Fəlsəfə doktoru -PhD)

Yapon dilində və ya 

İngilis dilində [Doktorluq dərəcəsi]

Magistratura (Magistr)
Yapon dilində və ya 

İngilis dilində [Magistratura dərəcəsi]

Universitet (Bakalavr)
Yapon dilində və ya 

İngilis dilində [Bakalavr dərəcəsi]
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•  Yaponiyada ali təhsil altı illik ibtidai, üç illik natamam orta və üç illik tam orta məktəbi (ümumilikdə 12 il) 
bitirdikdən sonra başlayır.

•  Yaponiyada ali təhsil almaq istəyən beynəlxalq tələbələr 12 illik rəsmi təhsili tamamlamalıdır.
•  Rəsmi təhsil müddəti 12 ildən az olan tələbələr ali təhsil almamışdan əvvəl bir və ya iki illik universitetə hazırlıq 

kursunu tamamlamalıdır.

Təhsil Sistemi

Araşdırma və Tədqiqat Praktiki Bacarıqlar və Təcrübə

Tezliklə işə başlaya 
bilmək üçün təhsil 
almaq istəyirəm!

Maraqlandığım sahəni 
başlanğıc səviyyədən 
praktiki səviyyəyə 
qədər öyrənmək 
istəyirəm.

Orta məktəbdə ingilis 
dilində təhsil almışam, 
ona görə də universitetdə 
də ingilis dilində təhsil 
almaq istəyirəm!

★  Yapon dilini öyrəndikdən 
sonra universitetə daxil 
olmaq istəyirəm!

★  Öz ölkəmdə 11 illik təhsil 
almışam. Bir il universitetə 
hazırlıq kursunda 
oxuduqdan sonra 
universitetdə davam 
etmək istəyirəm.

Qabaqcıl nəzəriyyələri 
və praktiki bacarıqları 
mümkün qədər tez 
öyrənməyə başlamaq 
istəyirəm!

Universitet Araşdırması
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/

12

Bilavasitə iş ilə 
əlaqədar bacarıqlara 
yiyələnmək 
istəyirəm!
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MüxtMüxtəəlif lif 
xxəərclrcləər 8 000 r 8 000 

yenyen

Yaponiya Hökuməti tərəfindən təmin edilən təqaüdlər üçün müraciət edin

Sorğu və 
müraciətlər üçün:

Ölkənizdəki 
Yaponiya səfirliyi və ya konsulluğu, 
yaxud hazırda təhsil aldığınız təhsil 
müəssisəsi

Sorğu və müraciətlər üçün:

Yaponiyada təhsil almaq istədiyiniz universitet  
və ya əlaqədar qrup

* Məbləğlər səviyyəyə görə fərqli ola bilər.   ** Yapon dillində təhsil verən universitetlərin tələbələri üçün məbləğ

Yaponiyada təhsil almaq
istədiyiniz universitet Hazırda təhsil aldığınız universitet

•  Yaponiyada universitetə daxil olduqdan sonra müraciət 
edin.

•  Doğma ölkə, təhsil alacağınız universitet və təhsil sahəsi 
üçün bir çox spesifikasiya mövcud ola bilər.

•  Hər il bir neçə nəfərdən bir neçə yüz nəfərə qədər tələbəyə 
təqdim olunur.  
Aşağıdakı saytdan axtarış edin.

Beynəlxalq tələbə kimi ayda 
300 000 yen qazana bilərsiniz.

Yarım iş günü işləyən tələbələr ayda 59 000 
yen məbləğinə qədər qazanc əldə edə bilər.

MEXT Təqaüdü
Şəxsi Maliyyələşdirilən Beynəlxalq 
Tələbələr üçün Monbukagakusho 
Təqaüdü

Tələbə Mübadiləsinə Dəstək 
Proqramı (Yaponiyada Qısamüddətli 
Təhsil üçün Təqaüd)

Aylıq dəstəyin  
məbləği 117 000* məbləğindən başlayaraq 48 000 yen və ya 30 000 yen** 80 000 yen

Təhsil haqqından azad 
olunma

Pulsuz təyyarə bileti

Pulsuz hazırlıq təhsili

Ödəniş müddəti Beynəlxalq təhsilin tam müddəti Bir il və ya altı ay Proqramda iştirak edərkən

Uyğun tələbələr
Məzun, bakalavr, texnologiya kolleci, 
peşə təhsili kolleci, yaponşünaslıq və 
müəllim hazırlığı tələbələri

Məzun, bakalavr, iki illik kollec, 
texnologiya kolleci, peşə təhsili 
kolleci və yapon dili tələbələri

Məzun, bakalavr, texnologiya kolleci, 
habelə Yaponiyada bir il və ya daha 
az müddətə təhsil alan peşə hazırlığı 
kolleci tələbələri

Qiymət (bal) əsaslı

Ailənin büdcə  
gəliri əsasında

Yoxlama prosesi Sənəd yoxlaması, yazılı imtahan, 
eləcə də müsahibə Universitetdən asılıdır Sənəd yoxlaması

Mövcud say Dərc olunmayıb Təxminən 7 000 tələbə Təxminən 5 000 tələbə

1-ci üsul

Təqaüd üçün yerli hökumətə və ya özəl 
fonda müraciət edin

2-ci üsul 3-cü üsul

Təqaüdlər və Maddi Yardım

X universiteti üçün

Bunun üçün:

Təhsil haqqından azad 
olunma (50% və ya 100%)

Maddi səbəblərə görə 
ödəniş etməkdə çətinlik 
çəkən əla qiymətləri olan 
tələbələr

Y universiteti üçün

Bunun üçün:

Aylıq təqaüd 
82 000 yen

(dörd il ərzində)

Qəbul imtahanlarında əla 
nəticə göstərən tələbələr

Tələbə kimi yarım iş günü işləmək

• Bir illik təxmini təhsil haqları

"Yaponiyada tələbə kimi çoxlu pul qazana"  
biləcəyinizi vurğulayan  

beynəlxalq tələbə agentliklərindən çəkinin.

• Yaşayış xərcləri üzrə bələdçi
Böyük şəhərlərdə yaşayış xərcləri daha çoxdur.    Məsələn: Tokioda 108 000 yen

Mənbə: 
●  Təhsil, Mədəniyyət, İdman, Elm və Texnologiya Nazirliyi (MEXT) -  

2020-ci İldə Özəl Universitetlərə Daxil Olan Tələbələr üçün Təhsil Haqları və Digər Xərclər haqqında Sorğu 
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00003.htm)

Qeydlər:  Tibb, stomatologiya və əczaçılıq 
şöbələri istisna təşkil edir. 
Birinci ildə qəbul üçün əlavə ödənişlər 
və sairə ayrıca ödənilməlidir.

İstinadlar:  Yaponiyanın Rəsmi Statistika Saytının Portalı, Pərakəndə Qiymət Sorğusu  
(Tokio xüsusi palataları, dekabr 2021) 
Tokio Yapon Dili Tədris Mərkəzinin yataqxana xərcləri 
Şəxsi mənzil xərcləri 20 m² ölçüsündə mənzil üçün nəzərdə tutulub

İstinad:  Şəxsi Maliyyələşdirilən  
Beynəlxalq Tələbələrin  
Həyat Tərzi Sorğusu 2019 (JASSO)

"Əvvəllər verilmiş yaşayış 
yeri statusu ilə icazə verilən 
fəaliyyətlə məşğul olmaq 
üçün icazə" almaq məqsədilə 
müraciət edən "Tələbə" sakin 
statusuna malik şəxslər  
həftədə 28 saata qədər yarım 
iş günü işləyə bilər.

Cola (1ℓ) 
220 yen

Ramen 
əriştələri  
538 yen

Alma (1 kq) 
630 yen

Şəxsi mənzil 
53 303 yen

Tələbə 
yataqxanası 
28 000 yen

Düyü (5 kq) 
2 059 yen

Kafedə bir fincan 
qəhvə  

513 yen

Film bileti 
1 833 yen

Taksi (4 km)
1 460 yen

Gəlin Yaponiyada təhsil üçün lazım olan xərcləri hesablayaq.  
Xərciniz nə qədər olacaq? Təqaüd alacaqsınız? Bir qədər 
nisbi maliyyə planına sahib olmaq zəruridir!

Təhsil haqları

Yaşayış xərcləri

Qida  
28 000 yen

540 000 yen 1 130 000 yen

Ayda  
93 000 yen

Nəqliyyat  
4 000 yen

Hobbilər, əyləncə 
5 000 yen

Sığorta, tibbi 
xərclər 3 000 yen

Kommunal 
xərclər (elektrik/
qaz/su) 7 000 yen

Təhsil Haqqı və Yaşayış Xərcləri 

Saatda 3 000 yen qazana bilərsiniz.
Saatbaşı ortalama əməkhaqqı

1 080 yen təşkil edir.

Kampusda təqaüd üçün müraciət edin və ya təhsil 
haqqından azad olunma/ azaldılması sistemindən 
istifadə edin

Yerli hökumət və ya özəl fond 
təqaüdləri
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/about-scholarship/

Təqaüdlər
https://www.
studyinjapan.go.jp/ 
en/planning/ 
about-scholarship/

Kirayə  
38 000 yen

Sorğu və müraciətlər üçün:

Yaponiyada təhsil almaq istədiyiniz universitet 

Müxtəlif 
xərclər 8 000 

yen
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Mən Yaponiyanın 
inşaat mühəndisliyi 
texnologiyasını 
Ruandaya gətirmək 
istəyirəm!

Təqaüd sayəsində 
diqqətimi dərslərimə 
yönəldə bildim!

Rumanzi Hypolite
NIT (KOSEN), Maizuru Kolleci
(Bu müsahibə zamanı)

(Bu müsahibə zamanı)

Ioannis Gkolfinopoulos
Tokio Texnologiya İnstitutu, İnşaat 
Mühəndisliyi Ali Məktəbi Magistratura 
Kursu

Müsahibə

Mənim ölkəm belə bir problemlə üz-üzədir ki, biz 
infrastrukturu yaxşılaşdırmaq istəsək də, ixtisaslı memar və 
mühəndislərimiz çatışmır. Buna görə də yüksək təhsil və 
mühəndislik səviyyəsi ilə tanınan Yaponiyada təhsil almağa 
gəldim ki, öz bacarıqlarımı vətənə gətirib, ölkəmin inkişafına 
töhfə verə bilim. Yaponiyada yaşamaqla bağlı narahatlıq 
hissi keçirirdim və bir sıra çətinliklərim oldu, amma 
ətrafımda həmişə mənə kömək edə biləcək biriləri vardı və 
onlara çox minnətdaram. Hazırda Texnologiya kollecində 
inşaat mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alıram və mümkün 
olarsa, magistratura pilləsində universitetə daxil olmağı 
planlaşdırıram. Arzum vətənimdə tikinti şirkəti yaratmaq və 
Yaponiyada öyrəndiyim bacarıqları və mədəniyyəti gənc 
nəslə çatdırmaqdır.

Düşünürəm ki, Yaponiyada heç bir maddi sıxıntının 
olmaması diqqətimi tədqiqatıma yönəltmək üçün 
vacibdir, buna görə də MEXT Təqaüdü almaq üçün 
müraciət etdim. Yaponiya universitetlərində tələbələrə 
həqiqətən çox dəstək göstərilir və bələdçilik edilir. Digər 
tərəfdən, pik saatlarda izdiham olduqca heyrətamizdir! 
Yaponiya ənənə və texnologiyanın birlikdə mövcud 
olduğu unikal bir ölkədir. Düşünürəm ki, qərblilər bura 
gələndə böyük bir mədəniyyət şoku yaşayacaqlar, ona 
görə də dil və mədəniyyət haqqında öyrənmək olduqca 
vacibdir. MEXT Təqaüdü rahat tələbə həyatına zəmanət 
verir, buna görə də niyə özünüzə bir şans verməyəsiniz.

Əvəzolunmaz işçi olmaq üçün 
yapon dilini və korporativ 
mədəniyyəti öyrənin!

Austin

İstinad:  "2020-ci ildə Yaponiya şirkətlərində beynəlxalq 
tələbələrin məşğulluq vəziyyəti" (Yaponiya 
İmmiqrasiya Xidmətləri Agentliyi)

Sıra İşin təsviri

1 Yazılı və şifahi tərcümə

2 Xarici ticarət

3 İnformasiya və kommunikasiya texnologiyası

4 Planlama (marketinq araşdırması)

5 İdarəetmə (icraçı olmayan)

6 Texnologiyanın təkmilləşdirilməsi

7 Korporativ satışlar

8 Planlaşdırma (ictimai əlaqələr, reklam)

9 Mühasibat uçotu

10 Təhsil

Milliyyətindən asılı olmayaraq ən yaxşı və ən bacarıqlı insanlara 
ehtiyacı olan şirkətlərin sayı artmaqdadır və beynəlxalq tələbələrin işə 
götürülməsində artım var. Gəlin və gələcəkdə Yaponiyada işləyin!

Müsahibə
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Beynəlxalq Tələbələrin 
İş Axtarışı Bələdçisi 
(JASSO)
https://www.jasso.
go.jp/en/ryugaku/after_
study_j/job/guide.html

Peşəkarlar üçün 
Açıqdır (JETRO)
https://www.jetro.
go.jp/en/hrportal/

İş axtarmaq

Yaponiyada İşləmək

Yaponiyaya 2012-ci ildə gəldim və hazırlıq kursunu bitirdikdən sonra 
Tokio Universitetinə siyasi elmlər üzrə təhsil almaq üçün daxil oldum. 
Hazırda frilans(muzdlu) proqramçı kimi işləyirəm.
Seçdiyiniz ixtisasdan asılı olmağına baxmayaraq, Yaponiya 
universiteti xeyli sərbəstlik təklif edir və siz hətta təcrübə kimi müxtəlif 
dərsdənkənar fəaliyyətlərdə də iştirak edə bilərsiniz. Bundan əlavə, 
yeni məzunların işə qəbul sistemi sayəsində Yaponiya inkişaf etmiş 
ölkələr arasında ilk karyeranızı formalaşdırmaq üçün ən asan ölkədir. 
Yaponiyada uğur qazanmaq üçün yapon olmaq əvəzinə, əcnəbi kimi 
özünəməxsus güclü tərəflərinizdən maksimum istifadə etməlisiniz. 
Yaponiyada təhsil alarkən və işləyərkən qazanılan dil bilikləri, eləcə 
də bu unikal mədəniyyəti dərk etmək, sözsüz ki, əvəzolunmaz gücə 
çevriləcək. Əgər getdikcə qloballaşan dünyada axtarılan işçi olmaq 
istəyirsinizsə, Yaponiyada təhsil almağı və işləməyi təkidlə tövsiyə 
edirəm.

Yaponiyada iş tapmaq olduqca unikaldır. 
Buna görə də iş axtaran beynəlxalq 
tələbələrin əvvəlcədən hazırlıqlara 
başlaması vacibdir. Məlumat toplamağa 
başlamaq üçün aşağıdakı saytlardan 
istifadə edin.

Beynəlxalq tələbələr üçün ən yaxşı 10 peşə
Statusu "Tələbə" sakindən işləyən 

sakin statusuna dəyişən şəxslərin sayı

Beynəlxalq tələbədən işçiyə

11 647

↑Nahar fasiləsi zamanı müstəqil öyrənmə 
üçün dil kafesi fəaliyyət göstərir. Hamımız çox 
yaxşı anlaşırıq.
←Kyobaşidəki turistik məkanda çəkilmiş rəsm. 
Mən yapon mədəniyyəti ilə əhatə olunmuşam!

Yapon Universitet həyatı

Mən orta məktəb şagirdi kimi ölkəyə ilk səfərim 
zamanı Yaponiyada beynəlxalq tələbə olmaq 
fikrinə düşdüm. Tokionun mədəniyyəti və 
böyüklüyü məni heyran etdi və burada təhsil 
almaqdan zövq alacağımı hiss etdim.
MEXT Təqaüdünü qazandıqdan və Tokio Xarici 
Dillər Universitetində bir il yapon dilini öyrəndikdən 
sonra Ochanomizu Universitetinin İnsan Həyatı 
və Ətraf Mühit Elmləri Fakültəsinin Psixologiya 
Departamentinə daxil oldum. Ochanomizu 
Universiteti nisbətən kiçik bir dövlət universitetidir, 
ona görə də sinifdə əcnəbi tələbələrə münasibət 
yaponlardan fərqlənmir. Psixologiya üzrə 
təhsil alan digər Yapon universitet tələbələri ilə 
müqayisədə kurikulum və dərs məzmununda 
da heç bir fərq yoxdur. Bu, bəzi tapşırıqların və 
testlərin çətin gəlməsinə səbəb olsa da, həm də 
öyrəniləcək çox şey olduğu mənasına gəlir. Mən 
onu da hiss edirəm ki, tələbəlik həyatım kifayət 
qədər hərtərəflidir və qazandığım yapon dostlarla 
tez-tez görüşməkdən həzz alıram.

Yaponiyada beynəlxalq 
tələbə kimi hərtərəfli 
həyatdan zövq alın!
KIAULAKITE PAULINA
İnsan Həyatı və Ətraf Mühit 
Elmləri Fakültəsi, Psixologiya 
Departamenti, ikinci kurs tələbəsi

Əl-üzümü yuyub, səhər yeməyi 
yeyirəm.

●08:00 - Yuxudan oyanmaq vaxtı

Dostlarımla yeməkxanada nahar edirəm, 
sonra kitabxanada dərs oxuyuram və ya 
sinifdə söhbət edirəm.

●12:10 - 13:20 - Nahar vaxtı 

Yolum qısadır, çünki universitetin 
yaxınlığında qalıram!

●10:00 - Universitetə getmək vaxtı 

Müəllimə diqqətlə qulaq asır və qeydlər 
aparıram.

●13:20 - 16:30 - Günortadan sonrakı dərslərin vaxtı 

Dərslərdə dostlarımla birlikdə 
iştirak edirəm.

●10:30 - 12:10 - Səhər dəsrslərinin vaxtı Dərs bitdikdən sonra tez-tez yapon 
dostlarımla vaxt keçirirəm. Universitetə 
yaxın olduğu üçün tez-tez İkebukuroya 
gedirik və axşam yeməyi yeyirik, yaxud 
birlikdə karaokeyə gedirik.

●16:30 - 18:30 - Dostlarla birlikdə keçirilən vaxt 

Adi bir gün

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29 689

(Bu müsahibə zamanı)
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Biz səmimi qəlbdən inanırıq ki, hər kəs Yaponiyada 
təhsil almaqla dəyərli bir şeyə nail ola bilər.

JASSO-nun beş beynəlxalq ofisinin hər 

birində siz bizimlə şəxsən, telefon və ya 

e-poçt vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

Yaponiyada təhsillə bağlı müxtəlif istinad 

materiallarımız da var.

Tel : (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : http://www.jasso.or.kr/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Korea
Instagram : https://www.instagram.com/jasso.
korea/

#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 REPUBLIC 
OF KOREA

Tel : (+66) 2-661-7057 
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND 

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/jasso.
indonesia
Instagram :https://www.instagram.com/jasso.
indonesia/
WhatsApp : https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

Jakarta Summitmas Tower II, 2nd 
Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 
61-62, Jakarta 12190 INDONESIA

Tel : (+84) 24-3710-0226
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : http://www.jasso.org.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

Tel : (+60) 3-2287-0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : http://www.studyinjapan.org.my/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Malaysia

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Koreya

Tailand

İndoneziya

Vyetnam

Malayziya

JASSO Beynəlxalq Ofisləri

Yaponiyada Təhsil veb-saytı Yaponiyada təhsil almaq üçün lazım olan məlumatları, o cümlədən hazırlıq qaydası, 
Yaponiyadakı tələbə həyatı və təqaüdlər haqqında məlumatları təqdim edir. Həmçinin siz seçdiyiniz ixtisasdan, 
dərslərdə istifadə olunan dildən və universitetin yerindən asılı olaraq ehtiyaclarınıza uyğun universitet tapa bilərsiniz.
Yaponiyada təhsil almaq istəyən və ya təhsil almaq üçün universitet tapmaq istəyənlərlə yanaşı, xaricdə təhsil 
almaq istəyib-istəmədiklərini hələ dəqiq bilməyən və ya hansı ölkədə təhsil alacağını seçənlər üçün də bu veb-saytı 
tövsiyə edirik.

Bunlar sizin universitet nümayəndələri ilə birbaşa danışa biləcəyiniz 
dəyərli imkanlardır.
Yaponiyada Təhsil Sərgisi hər il onlayn qaydada və şəxsən iştirak 
etməklə keçirilir.
Daha çox məlumat üçün Yaponiyada Təhsil veb-saytına daxil olun.

Yaponiyada Təhsil 
Veb-saytı
https://www.
studyinjapan.go.jp/en/

Yaponiyada Təhsil 
https://www.
studyinjapan.go.jp/
en/other/event/

Yaponiyada Təhsil Sərgiləri

Yaponiyada Təhsil 

Veb-saytı

Aşağıdakı qruplar ali məktəb üzrə beynəlxalq mübadilə 
üçün dəstək təklif edir.

•  Mədəniyyətlərarası Proqramlar 
URL: https://afs.org

Qeyd:  Yerli ofisinizə müraciət etmək üçün "Find AFS in your Country" 
funksiyasından istifadə edin.

•  YOUTH FOR UNDERSTANDING 
URL: http://yfu.or.jp

Zəhmət olmasa, ali məktəb üzrə beynəlxalq mübadilə 
proqramı və təqaüd haqqında mənə məlumat verin.

Beynəlxalq tələbə qəbulu imtahanında iştirak edib-
etməməyinizə universitet qərar verir. Yaponiya orta 
məktəbini bitirənlər, eləcə də həm yapon, həm də 
qeyri-yapon milliyyətinə malik olanlar universitetə 
müraciət etməzdən əvvəl qəbul imtahanları ilə 
maraqlanmalıdırlar.

A.

Müraciət prosesi və qəbul imtahanı ilə bağlı 
təfərrüatları universitetin veb-saytında və ya qəbul 
qaydalarında tapa bilərsiniz. Bir universitet haqqında 
qərar verdikdən sonra onun veb-saytına və ya qəbul 
qaydalarına baxın.

A.

Qəbul tələblərini yoxlayın, tədqiqat təklifi yaradın və 
hansı sənədlərin təqdim edilməli olduğunu təsdiqləyin. 
Ümumilikdə, təlimçini özünüz tapmalısınız. Bəzi institutlar 
müraciət etməzdən əvvəl qeyri-rəsmi qəbulunuzu tələb 
edir, ona görə də bunu seçdiyiniz institutla mümkün qədər 
tez təsdiqləyin.

A.

A.

Yaponiya məktəbində təhsil almışam. Beynəlxalq 
tələbələr üçün qəbul imtahanına müraciət edə 
bilərəm?

Q.

Müraciət müddəti, lazımi sənədlər 
və qəbul imtahanı haqqında 
məlumatları necə axtarmalı və 
təsdiq etməliyəm?

Q.

Zəhmət olmasa, universitetə qəbul 
prosesi haqqında mənə məlumat 
verin.

Q.

Q.

Yaponiya Tələbə Xidmətləri Təşkilatı 
(JASSO) beynəlxalq tələbələr üçün 

aşağıdakı dəstək proqramlarını təmin edir

•  Təqaüd təminatı

•  Beynəlxalq Tələbələr üçün Yapon 
Universitetlərinə Qəbul İmtahanı (EJU)

•  Xaricdə təhsillə bağlı məlumatların 
toplanması və təmin edilməsi

•  Yapon dili təhsili

•  Mənzil dəstəyi

Müstəqil İnzibati İnstitut, Yaponiya Tələbə 
Xidmətləri Təşkilatı (JASSO)
İnformasiya Xidmətləri Bölməsi, Tələbə 
Mübadiləsi Departamenti
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : (+81) 3-5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

[Redaktə edib və dərc edib:]
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