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Dövlət Təqaüd Proqramı (Elmi tədqiqat aparan tələbələr üçün təqaüd proqramı) 

Tez-tez soruşulan suallar 

 
Yaponiyanın Dövlət Təqaüd Proqramının imtahan və seçimləri ilə bağlı tez-tez soruşulan 

suallara cavabları ümumiləşdirib qeyd etdiyimiz üçün buyurub nəzər sala bilərsiniz. 

 

Bu bölməni yazmağa qərar verməyimizə səbəb imtahan öncəsi səfirliyə çoxlu sayda telefon 

zənglərinin və ya emaillərin gəlməsi oldu. Telefon zəngləri və email mətnlərində çox zaman 

səfirliyin saytında artıq yerləşdirilmiş məlumatın bir daha soruşulması halları çoxluq təşkil edir. 

Səfirliyin saytına təqaüd proqramı haqqında elan yerləşdirərkən ingilis və yapon dilində rəsmi 

“Təlimat kitabçası” ilə birgə Azərbaycan dilində seçim proseduru və sənədlər haqqında qeydlər də 

olur. Sizdən xahiş edirik ki, saytın təhsil bölməsində yerləşdirilən məlumatı tam oxuduqdan sonra 

aydın olmayan məqamlar olarsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, 

Yaponiyada təhsil almaq istəyən gənclərdən bu məlumatları ingilis və ya yapon dilində oxuyub 

dərk etmələri gözlənildiyi üçün, bu bacarığın olub-olmaması da seçimlərə müəyyən təsir edə bilər. 
 

※Aşağıdakı suallarla bağlı “Təlimat kitabçası” (ingilis və ya yapon dilində) və azərbaycan dilində 

proqramla bağlı əlavə məlumatları diqqətlə oxumağınız  xahiş olunur.  Bu suallara cavabı həmin 

mənbələrdən tapa bilərsiniz: 

 

【Sual 1-1】Hansı imtahanlar olacaqdır?   

【Sual 1-2】Təqaüdün miqdarı nə qədərdir? 

【Sual 1-3】Təhsil haqqını Yaponiya ödəyəcəkdir? 

【Sual 1-4】Bu proqrama indi müraciət etsəm Yaponiyaya gedişim nə zamana təsadüf 

edəcəkdir? 

【Sual 1-5】Seçimlərin son nəticəsi nə zaman elan olunur? 

  

※ Aşağıdakı suala cavabı “Sənədlərin hazırlanması və ya təhvil verilməsi ilə bağlı diqqət 

yetirilməli məqamlar” bölməsində tapa bilərsiniz:  

【Sual 1】Sənədləri dolduran zaman hansı rəng qələmdən istifadə etmək lazımdır? 

 

※Bu suala səfirliyimiz cavab verə bilmədiyi üçün, müraciət edən şəxslərin özlərinin araşdırması 

xahiş olunur: 

【Sual 3-1】 “Sağlamlıq haqqında arayış” sənədini ingilis dilində dolduran xəstəxana məsləhət 

görə bilərsinizmi? 

  

※Digər suallar: 

【Sual 4-1】Yapon dilini bilməyən şəxslər də imtahanda iştirak edə bilərlər? 

【Cavab4-1 Bəli, mümkündür. İmtahan verdiyiniz anda yapon dili biliyinizin olması mütləq 

deyildir. Lakin, həmin şəxslərin də yapon dilində də imtahan vermələri lazım olacaqdır. 

Müraciətçilərdən əsas tələb olunan yapon dilini öyrənmək istəyi və Yaponiyaya böyük maraq 

göstərmək və gəldikdən sonra da Yaponiya haqqında bilikləri daha da genişləndirməyi 



arzulamaqdır. Müsahibə zamanı müraciətçidən Yaponiyaya marağının olub-olmaması soruşula 

bilər deyə, bu xüsusiyyətə də fikir verməyinizi tövsiyyə edirik. 

 

【Sual 4-2】Sənədləri mail ilə də göndərmək olarmı? 

【Cavab 4-2】Xeyr, mail ilə göndərilən sənədlər qəbul olunmur.  

 

【Sual 4-3】Sənədləri poçtla göndərmək olarmı? 

【Cavab 4-3】Bəli, olar. Lakin, sənədlərin son qəbul tarixinə kimi mütləq şəkildə bizə çatması 

lazımdır. Həmin tarixdən gec gələn sənədlər qəbul olunmur.Müraciətçidən asılı olan səbəb deyil, 

poçt şirkətinin sənədləri gec çatdırması səbəbi olsa da belə, gec çatan sənədlər qəbul 

olunmayacaqdır. 

  

【Sual 4-4】Seçim mərhələsindən uğurla keçəndən sonra, birdəfəlik 2-3 illik Yaponiya vizası 

almaq olarmı?  

【Cavab 4-4】Seçim mərhələsi uğurla başa çatdıqdan sonra həmin an Yaponiya vizası verilmir. 

Viza Yaponiya səfərinizin baş tutacağı tarixə yaxın tarixdə verilir. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik 

ki, bu vizanı proqramda nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərdən kənar məqsədlər üçün istifadə etmək 

olmaz (məsələn, MEXT Proqramı üzrə təhsil üçün verilən vizanı təhsil məqsədiylə getməzdən 

öncə turistik məqsədlə Yaponiyaya getmək) 

 

【Sual 4-5】Həyat yoldaşı ilə birlikdə Yaponiyaya getmək olarmı? 

【Cavab 4-5】Ailə üzvlərinin də birlikdə getməsi mümkündür. Lakin, ailə üzvləri üçün 

təqaüddə heç bir əlavə məbləğ nəzərdə tutulmayıb və müxtəlif növ prosedurlardan keçmək 

gərəkdir. Xüsusi hallar istisna olmaqla, xarici tələbə ilk növbədə özü Yaponiyaya gedib hazırlıq 

gördükdən sonra ailə üzvünü Yaponiyaya çağırması nəzərdə tutulmuşdur.  

 

【Sual 4-6】İxtisasımdan fərqli sahədə tədqiqat planı yazmaq istərdim. Bu mümkündürmü? 

【Cavab 4-6】Tədqiqat sahəsi adətən sizin keçmiş karyera və ya təhsillə əlaqəli olmalıdır. Digər 

istisna hallar kimi təhsil və ya hər hansısa bacarığı, nailiyyəti ilə uğurlu şəkildə əlaqələndirilmiş 

tədqiqat planı da olması hallarına rast gəlinib.  

 

【Sual 4-7】Birbaşa magistr və ya doktorantura təhsilinə müraciət etmək mümkündürmü? 

【Cavab 4-7】Müraciət etmək mümkündür. Lakin, müraciətçinin tədqiqatçı tələbə/magistratura 

pilləsi / doktorantura pilləsindən hansına qəbul olmasına dair son qərarı qəbul olduğu 

universitetin professor verir.  

 

【Sual 4-8】Təqaüd müddətini uzatmaq olarmı?  

【Cavab 4-8】Təqaüd müddətinin uzadılması üçün  tədqiqatçı tələbə kimi olduğu dövrdə 

(Yaponiyaya gəldikdən sonra) müraciət etmək lazımdır. Lakin, universitetin tələbələrindən asılı 

olaraq qiymətlər və uğurlu nəticə göstərmək kimi şərtlər də olacaqdır. Müraciətçilərin hər birinə 

mütləq şəkildə təqaüd müddətinin uzadılmaya da bilər. 
 

 


