Dažnai užduodami klausimai (D.U.K.)

Japonijos vyriausybės stipendijos (Monbukagakusho – MEXT)

MEXT – Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija
1. Kas yra Japonijos ambasados rekomendacija MEXT stipendijai gauti ir kaip ta Japonijos
ambasados rekomendacija yra gaunama?
Japonijos ambasados rekomendacija yra vienas iš būdų gauti Japonijos vyriausybės MEXT
stipendiją. Norint gauti Japonijos ambasados rekomendaciją, reikia dalyvauti Japonijos
ambasados skelbiamame MEXT stipendijų konkurse: teikti paraišką norimai ir kvalifikaciją
atitinkančiai stipendijų rūšiai; laikyti MEXT sudarytus egzaminus bei dalyvauti pokalbyje.
Geriausius kandidatus Japonijos ambasada rekomenduoja MEXT‘ui.
SVARBU: galutinį sprendimą dėl stipendijos skyrimo priima MEXT.
2. Kokios yra MEXT stipendijų rūšys?
 Japonologijos studijų programa
 Mokytojų profesinio tobulinimosi programa
 Bakalauro laipsnio studijų programa
 Magistro laispnio studijų programa
 Technologijos aukštųjų mokyklų studijų programa
 Specializuotų aukštųjų mokyklų studijų programa
3. Kokius dokumentus reikia pateikti norint teikti paraišką MEXT stipendijai?
Visoms MEXT programoms reikia pateikti skirtingus dokumentus. Reikalingų dokumentų
sąrašas yra pateikiamas kiekvienos programos gairėse anglų kalba (žr. 2 klausimą).
4. Ar išverstus į anglų kalbą dokumentus reikia tvirtinti pas notarą?
Tokie dokumentai kaip mokyklos baigimo pažymėjimas, diplomas ir panašūs sertifikatai turi
būti išversti į anglų kalbą ir patvirtinti notaro. Jei nėra galimybės kitų reikalaujamų pažymų
gauti anglų kalba (pasirašytų ir antspauduotų), jas taip pat reikia išversti į anglų kalbą ir
tvirtinti pas notarą. Medicininė pažyma (spec.forma) turi būti užpildyta anglų kalba.
5. Ar medicininę pažymą privaloma pateikti kartu su visais dokumentais?
Medicininės pažymos nebūtina pateikti kartu su visais dokumentais. Po atrankos,
medicininę pažymą privalo pateikti tie kandidatai, kurių dokumentai yra siunčiami į MEXT,
Japoniją galutiniam svarstymui.
6. Ar galima teikti dokumentus MEXT bakalauro studijų programai 12-okams, dar
neturintiems mokyklos baigimo pažymėjimo?

Taip, 12-okams, dar neturintiems mokyklos baigimo pažymėjimo, konkurse dalyvauti
leidžiama. Kuo greičiau mokyklos baigimo pažymėjimą privalo pateikti sėkmingai visus
atrankos etapus praėję kandidatai.
7. Kokia MEXT stipendijų konkurso tvarka?
Pirmasis MEXT konkurso etapas yra paraiškų ir kitų dokumentų pateikimas. Paraiškos yra
tikrinamos ir visi tvarkingai dokumentus pateikę bei reikalavimus atitinkantys kandidatai yra
kviečiami laikyti MEXT sudarytų egzaminų. Geriausiai egzaminus išlaikę kandidatai
kviečiami pokalbiui su Tarptautinių studijų komisija ir Japonijos ambasados atstovais.
Jungtinės komisijos sprendimu atrinkti kandidatai privalo pateikti medicininę pažymą ir
kitus trūkstamus (jei tokių yra) dokumentus. Tada dokumentai yra išsiunčiami į MEXT,
Japoniją galutiniam svarstymui. Galutinis atsakymas iš MEXT atkeliauja praėjus maždaug
pusei metų nuo konkurso Lietuvoje pabaigos.
8. Kokia yra stojimo į Japonijos universitetus magistro laipsnio studijoms tvarka, gavus
Japonijos ambasados rekomendaciją?
Kandidatai, teikiantys paraišką magistro laipsnio programai ir sėkmingai praėję visus
atrankos etapus, savo paraiškos dokumentų sąvado elektroninę versiją, o jei reikalaujama, ir
dokumentų kopiją, patvirtintą Japonijos ambasados spaudu, privalo išssiųsti pasirinktiems ir
paraiškos formoje minimiems universitetams. Gavę teigiamą atsakymą iš bent vieno
universiteto studentai privalo kuo greičiau (iki nustatytos datos) pateikti šį dokumentą
Japonijos ambasadai.
9. Kur ieškoti MEXT stipendijų paraiškų formų?
MEXT stipendijų paraiškų formas galite rasti interneto tinklalapyje
http://www.lt.emb-japan.go.jp/lithuanian/mainu_programos.htm
10. Kur ieškoti ankstesnių metų MEXT egzaminų pavydžių?
Anksteniųjų metų MEXT egzaminų pavyzdžių ieškokite interneto tinklalapyje
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0308e.html
11. Ar įrodant savo anglų kalbos žinių lygį galima pateikti TOEFL, IELTS ar kitų tarptautiniu
lygiu pripažįstamų anglų kalbos egzaminų sertifikatus?
Teikiant paraišką bet kuriai iš MEXT stipendijų, MEXT sudarytas anglų kalbos egzaminas
yra privalomas. Į TOEFL, IELTS ar kitų egzaminų rezultatus nėra atsižvelgiama, todėl šių
dokumentų pateikti nereikia.
12. Ar pateikus paraišką MEXT stipendijai privaloma laikyti japonų kalbos egzaminą?
Visiems kandidatams į MEXT stipendiją privaloma laikyti MEXT sudarytą japonų kalbos
egzaminą. Jeigu Jūs nemokate japonų kalbos, egzamine vis tiek privalote dalyvauti ir
užsirašyti vardą ir pavardę egzamino atsakymų lape.
13. Kokius egzaminus reikia laikyti, norint dalyvauti MEXT stipendijos konkurse?
 Japonologijos studijų programa – japonų kalbos egzaminas;

 Mokytojų profesinio tobulinimosi programa – anglų ir japonų kalbų egzaminai;
 Bakalauro laipsnio studijų programa:
a) Socialiniai ir humanitariniai mokslai – matematikos, anglų ir japonų kalbų
egzaminai;
b) Gamtos mokslai – matematikos, anglų ir japonų kalbų bei du iš trijų (priklausomai
nuo specialybės): fizikos, chemijos, biologijos egzaminai. Iš viso reikia laikyti 5
egzaminus;
 Magistro laispnio studijų programa - anglų ir japonų kalbų egzaminai;
 Technologijos aukštųjų mokyklų studijų programa – anglų ir japonų kalbų,
matematikos bei fizikos arba chemijos (priklausomai nuo specialybės) egzaminai;
 Specializuotų aukštųjų mokyklų studijų programa – matematikos, anglų ir japonų
kalbų egzaminai.
14. Iki kada reikia pateikti dokumentus, norint dalyvauti MEXT stipendijos konkurse?
Kasmet dokumentų pateikimo MEXT stipendijoms data šiek tiek skiriasi, naujausios
informacijos prašome ieškoti Japonijos ambasados tinklapyje „Pradžios“ skiltyje.
Japonologijos ir mokytojų profesinio tobulinimosi programų dokumentų teikimas vyksta
apie vasario, kitų programų – apie gegužės mėnesį.
SVARBU: Visada dokumentus į nurodytą instituciją reikia pateikti iki nurodytos datos, t.y.
dokumentai turi pasiekti nurodytą instituciją ne vėliau nurodytos dienos. Atkreipkite dėmesį,
kad ši tvarka skiriasi nuo Lietuvoje galiojančios tvarkos, kai dokumentus paštu galima
išsiųsti paskutiniąją nurodyto termino dieną.
15. Kur reikia pristatyti dokumentus, norint dalyvauti MEXT stipendijos konkurse?
Kur siųsti dokumentus, visada yra nurodoma naujausiame programos skelbime.
Dažniausiai mokytojų profesinio tobulinimosi programų dokumentus iki nurodytos datos
reikia pristatyti į Japonijos ambasadą Lietuvoje, adresu M.K.Čiurlionio g. 82B, LT-03100
Vilnius (būtinai nurodykite programos pavadinimą). Japonologijos studijų, bakalauro ir
magistro laipsnio, taip pat technologijos ir specializuotų aukštųjų mokyklų programų
dokumentus iki nurodytos datos reikia pristatyti į Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo
mokslo programų skyrių, adresu Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius (būtinai nurodykite
programos pavadinimą).
16. Kada ir kur vyksta MEXT egzaminai bei interviu?
Apie MEXT egzaminų bei interviu laiką ir vietą visi kandidatai yra informuojami
asmeniškai telefonu arba e. paštu, todėl labai prašome nurodyti teisingus kontaktinius
duomenis.
17. Ar gali žmogus, šiuo metu gyvenantis arba studijuojantis užsienio šalyje dalyvauti MEXT
programų konkursuose?
Taip, Lietuvos Respublikos piliečiai šiuo metu gyvenantys arba studijuojantys užsienio
šalyse ir atitinkantys nustatytus reikalavimus MEXT konkursuose dalyvauti gali, jei turi
galimybę nustatytu laiku dalyvauti MEXT egzaminuose ir interviu. MEXT egzaminų data ir

interviu laikas negali būti keičiami, visi kandidatai MEXT egzaminus turi laikyti tuo pačiu
metu.
18. Ar daug žmonių dalyvauja MEXT konkursuose?
Kasmet įvairiose programose dalyvaujančių kandidatų skaičius skiriasi. Pernai metų
duomenimis, konkurse bakalauro laipsnio studijoms dalyvavo 4 kandidatai, magistro
laipsnio studijoms – 11.
19. Kiek kandidatų yra atrenkama ir išvažiuoja studijuoti pagal MEXT studijų programas?
Kasmet MEXT patvirtintų kandidatų skaičius šiek tiek skiriasi. Pernai metų duomenimis,
magistro laipsnio – 3 kandidatai. Kitoms programoms nebuvo patvirtinta nė vieno kandidato.
Jei neradote atsakymo į Jums rūpimus klausimus, susisiekite su mumis tel. (8-5) 230 38 55
arba e. paštu culture@vn.mofa.go.jp.

