
Yaponiya Dövlət Təqaüd Proqramı（Kyokensei） 
Tez-tez soruşulan suallar 

 

 

＜İmtahan haqqında＞ 
Sual 1: Proqrama müraicət və seçim prosesi nədən ibarətdir?  
⇒Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət sənədlərinin təqdim olunması→Yazılı 

imtahan→Müsahibə 
 İmtahan üçün Yaponiyaya getməyə ehtiyac yoxdur.  

Səfirlikdə keçiriləcək seçim prosesində müvəffəq olmuş şəxslərin müraciət sənədləri, yazılı 
imtahan və müsahibə nəticələrinin əsasında MONBUKAGAKUSHO (təqaüdü təqdim edən 
Yaponiyanın Təhsil, Mədəniyyət, İdman, Elm və Texnologiya Nazirliyi) ilə universitetlərin 
arasındakı danışıqlar olacaqdır. Son olaraq nəticənin elan olunması iyul- avqust aylarına 
təsadüf edəcəkdir.  

 
Sual 2: Yazılı imtahanın məzmunu nədən ibarətdir?  
⇒İngilis dili üzrə imtahan 1 saat, yapon dili üzrə imtahan 2 saat sürəcəkdir. Dinləmə (listening) 
və ya danışıq (speaking) üzrə suallar olmur.  
 
Sual 3: Müsahibənin məzmunu necə olur? 
⇒Müsahibə dili kimi ingilis və ya yapon dilini seçə bilərsiniz.  
 
Sual 4: Yapon dilini bilməyən şəxslər də proqramda iştirak edə bilərlər? 
 ⇒Kifayət qədər yapon dili biliyi olmayan şəxslər də proqrama müraciət edə bilərlər.Lakin, 
Yaponiyaya çatdıqdan sonra, kifayət qədər yapon dili biliyi olmazsa müraciətçidən 6 aylıq yapon 
dili kurslarında iştirak etməsi tələb oluna bilər.  
 

＜Proqramın ümumi sistemi haqqında＞ 
Sual 1: Yaponiyaya getmək nə vaxta təsadüf edir?  
 Əgər müvəffəq olarsanız, 2019-cu il sentyabr və ya oktyabr ayı ərzində universitetin təyin 
etdiyi gündə Yaponiyaya getməyiniz lazım olacaq. Müraciətçilər Yaponiyaya gedəcəkləri günü 
özləri seçə bilməzlər.  
 
Sual 2: Təqaüd müddəti və təqaüdün miqdarı 

Ümumi məlumatda da qeyd olunduğu kimi, qayda olaraq təqaüd müddəti 2019-cu ilin oktyabr 
ayından 2021-ci ilin mart ayınadak olur. Aylıq təqaüd 143000 yapon yeni mənbləğində olur.   

Yaponiyaya gediş-dönüş biletləri (1-ci dəfə Yaponiyaya gedən zaman və sonda proqram 
bitdikdən sonra geri dönərkən), təhsil haqqı yapon hökuməti tərəfindən qarşılanır.  Yaşayış və 
yemək xərcləri bu siyahıya daxil deyildir (aylıq təqaüddən ödəməyiniz xahiş olunur). Ailə 
üzvləri üçün əlavə təqaüd məbləği nəzərdə tutulmadığı üçün, tək və ya ailə ilə getsəniz də eyni 
təqaüd məbləği ödəniləcəkdir. 
 
Sual 3: Ailə ilə birlikdə Yaponiyaya getmək olar?  
⇒ Bəli, mümkündür. Lakin, sizinlə birlikdə gedəcək ailə üzvləriniz üçün heç bir əlavə ödəniş 
(təhsil haqqı daxil olmaqla) olmayacaqdır.Eyni zamanda, ailə üçün tapmaq bir qədər çətin və 



daha bahalı ola bildiyi üçün bunu öncədən nəzərə almağınız xahiş olunur.Odur ki, ilk növbədə 
özünüzün Yaponiyaya tək gedib orada uyğun ev tapdıqdan sonra ailə üzvlərinizi Yaponiyaya 
dəvət etməyinizi məsləhət görürük.  
 

＜Yaponiya universitetləri haqqında＞ 
Sual 1: Hansı universitetlərdə təhsil almaq olar? 
“Universitetlərin kataloqu” ilə tanış olub oradan istədiyiniz universiteti seçə bilərsiniz.Dərslər 
əsasən yapon və ya ingilis dillərində olur.  
 
Sual 2: Proqramı bitirməyimizi təsdiq edən sertifikat verə bilərsinizmi?  
⇒1 il yarımlıq təlim proqramını bitirdikdən sonra, sertifikat təqdim olunur.Lakin, həmin sənəd 
rəsmi dərəcə sənədi kimi hesab olunmur.  
 

＜Yaponiya həyatı barədə＞ 
Sual 1: Yaponiyada təhsil aldığım müddətdə işləmək mümkündürmü?  
⇒ Bəli, mümkündür. Lakin, tələbə vizası olduğu üçün işləmə saatlarında məhdudiyyət vardır. 
Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, işləməyi qadağan edən universitetlər də vardır.  
 
Sual 2: Yaponiyada qalacağım yer haqqında məlumat verə bilərsinizmi? 
⇒ Xarici tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi yaşayış yerləri (yataqxanalar) olan universitet 
olarsa, müraciət edərək orada yaşamağınız ola bilər.   Xarici tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş 
yataqxananın olub-olmaması haqqında məlumatı “Universitetlərin kataloqu” faylından oxuya 
bilərsiniz. Tələbə yataqxanasında yaşamağınız alınmazsa, digər evlərdə kirayə qalmağınız lazım 
olacaqdır.  
 

＜Proqram bitdikdən sonra＞ 
Sual 1: Proqram bitdikdən sonra Yaponiyada qalıb işləyə bilərəmmi?  
⇒ Xeyr. Təhsil müddəti bitdikdən sonra mütləq şəkildə Azərbaycana qayıtmağınız və mənsub 
oluduğunuz məktəbdə müəllimlik fəaliyyətinə davam etməyiniz gərəkdir.Azərbaycana 
qayıtmayan və yenidən məktəbdə müəllim kimi çalışmayan şəxslərdə Yaponiya hökuməti 
tərəfindən ayrılan təqaüd məbləğinin geri qaytarılması tələb oluna bilər deyə, bu məqama diqqət 
yetirməyiniz xahiş olunur.  
 
Sual 2: 1 il yarımlıq təhsildən sonra Yaponiyada təhsili davam etdirmək olarmı?  
⇒1 il yarımlıq təhsiliniz bitdikdən sonra mütləq şəkildə Azərbaycana qayıdıb mənsub olduğunuz 
məktəbdə müəllimlik fəaliyyətini davam etdirməniz lazımdır.Həmin zaman magistr və ya 
doktorantura təhsili üçün müraciət edə bilməzsiniz.Magistr və ya doktorantura pilləsi 
proqramları üçün bu proqram deyil, 2019-cu ilin iyun-iyul aylarında keçiriləcək digər proqrama 
mürəciət edə bilərsiniz.  
 
 


