
Hokkaydo Universiteti   https://www.global.hokudai.ac.jp/ 

Tələbələrin sayı 18113 ( 2057 nəfər xarici tələbə daxil olmaqla)  (1 May 2021-ci il tarixi etibarilə) 

İşçilərin sayı 3,893 (1 May 2021-ci il tarixi etibarilə) 

Xarici işçilərin sayı 853 (1 May 2021-ci il tarixi etibarilə) 

Universitetlər arası mübadilə proqramı : 51 ölkə/region-dan 199 universitet ilə 195 müqavilə  

(1 May 2021-ci il tarixi etibarilə) 

Bakalavr təhsili : 12 

Humanitar və İctimai elmlər fakültəsi/Pedaqoji elmlər fakültəsi /Hüquq fakültəsi/ İqtisadiyyat fakültəsi/ 

Təbiət Elmləri Fakültəsi/Tibb fakültəsi/ Stomatologiya fakültəsi/Baytarlıq fakültəsi/ Əczaçılıq fakültəsi/ 

Mühəndislik fakültəsi/ Kənd təsərrüfatı fakültəsi/ Balıqçılıq təsərrüfatı fakültəsi 

Magistratura və Doktorantura təhsili : 21 

Hüquq fakültəsi/ Balıqçılıq təsərrüfatı fakültəsi / Ekologiya fakültəsi / Təbiət Elmləri fakültəsi / Kənd 

təsərrüfatı fakültəsi / Həyat elmləri fakültəsi / Pedaqoji elmlər fakültəsi / Beynəlxalq Media, 

Kommunikasiya və Turizm fakültəsi / Sağlamlıq və Tibb elmləri fakültəsi / Mühəndislik fakültəsi / 

Kimya mühəndisliyi fakültəsi / İqtisadiyyat fakültəsi / Tibb fakültəsi / Stomatologiya fakültəsi / 

Baytarlıq fakültəsi / Bioloji tibb və Mühəndislik fakültəsi / İnfeksion xəstəliklər fakültəsi / Beynəlxalq 

qida resursları fakültəsi / İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi / Humanitar və İctimai 

elmlər fakültəsi / Dövlət və İctimai münasibətlər fakültəsi 

İngilis dilində tədris olunan elmi dərəcə proqramları  

 Müasir Yapon Tədqiqatları proqramı (Modern Japanese Studies Program) 

Beynəlxalq tələbələr üçün olan bu dörd illik bakalavr proqramı ərzində ilk 2 il təməl və liberal 

incəsənət kursları yalnız ingilis dilində tədris olunur. Üçüncü kursdan etibarən tələbələr öz 

mütəxəssis bacarıqlarını və yapon dili biliklərini təkmilləşdirmək üçün yapon dilində mühazirələrə 

qatılırlar. Buda onlara magistratura və doktorantura dərəcəsinə daxil olmağa imkan verir. 

(Ətraflı məlumat üçün link-ə daxil ola bilərsiniz) https://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/ 

 İnteqrasiya edilmiş Elm Proqramı (Integrated Science Program) 

Bu bakalavr və magistr üzrə olan proqram beynəlxalq tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram 
təkcə birinci dərəcəli tədqiqatçı və mühəndis olmaq bacarıqlarını deyil, həm də müasir tədqiqatçılar 

və mühəndislərdən tələb olunan liderlik keyfiyyətlərini inkişaf etdirərək elm sahəsində beynəlxalq 

liderlər yetişdirmək məqsədi daşıyır. 

(Ətraflı məlumat üçün link-ə daxil ola bilərsiniz) https://www.oia.hokudai.ac.jp/isp/ 
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  Magistratura və Doktorantura üzrə tədris proqramları 

Mühəndislik fakültəsi, Baytarlıq fakültəsi, Kənd Təsərrüfatı fakültəsi, Təbiət elmləri üzrə fakültə, 
Həyat elmləri üzrə fakültə, Kimya mühəndisliyi üzrə fakültə və Ekologiya fakültəsində tədris ingilis 
dilində təklif olunur. 

(Ətraflı məlumat üçün link-ə daxil ola bilərsiniz) 

https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/graduate-admissions/ 

 

 Hokkaydo Yay məktəbi (Hokkaido Summer Institute) 

Bu qısa müddətlik tədris proqramı yay semestri zamanı təklif olunur. Hər ilin iyun ayından oktyabr 
ayına qədər Hokkaydo Universitetinin müəllimləri və dünyanın dörd bir tərəfindən dəvət edilmiş 
aparıcı tədqiqatçılar müxtəlif sahələr üzrə tədris proqramlar təklif edirlər.  

(Ətraflı məlumat üçün link-ə daxil ola bilərsiniz) 

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/ 

 

 Əlavə məlumatlar 

Tələbələr üçün kreditli auditor, audit və tədqiqatçı tələbə üzrə proqramlar da mövcuddur. 

(Ətraflı məlumat üçün müraciət etmək istədiyiniz fakültəndən dəqiqləşdirməyiniz xahiş olunur.) 

https://www.global.hokudai.ac.jp/ 

Proqramlar üzrə izahlı kitabça ingilis dilindədir.（İngilis dilində tədris olunan elmi dərəcə 

proqramları） 

https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/degree-programs-in-english/ 

Beynəlxalq Tələbələr üçün Hokkaydo Universitetinin Məlumat Kitabçası (Beynəlxalq Tələbə Broşuru) 

https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/international-student-guide/ 

 

 Hokkaydo Universitetində təhsil alan beynəlxalq tələbələr üçün dəstək sistemi 

Universitet şəhərciyinin yaxınlığında (Sapporo) və Hakodate kampusunda universitet yataqxanaları 
mövcuddur. Bundan əlavə, təhsil zamanı və məzun olduqdan sonra xarici tələbələrə dəstək vermək 
üçün dəstək masası (help desk) və karyera mərkəzi yaradılmışdır. 

https://www.global.hokudai.ac.jp/university-life/arrive-and-thrive/ 

Karyera 

https://www.global.hokudai.ac.jp/students/career/ 

Beynəlxalq Tələbələr üçün təlimat kitabçası 2021-2022 

https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/handbook-for-international-students/ 
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北海道大学 (https://www.global.hokudai.ac.jp/ ) 
学生数 18,113 人 留学生 2,057人を含む（2021 年 5月 1 日現在） 
教職員数 3,893 人（2021 年 5月 1日現在）  
外国人職員数 853 人（2021 年 6月 1日現在） 
大学間交流協定 51 カ国・地域、195 協定・199機関（2021 年 4月 1 日現在） 
 
学部構成【12 学部】 
文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 農学
部 獣医学部 水産学部 
 
大学院分野【21大学院】 
文学院 法学研究科 公共政策大学院 情報科学院 水産科学院 環境科学院 理学院 
農学院 生命科学院 教育学院 国際広報メディア・観光学院 保健科学院 工学院 総
合化学院 経済学院 医学院 歯学院 獣医学院 医理工学院 国際感染症学院 国際食
資源学院 
 
英語による学位取得プログラム 
■現代日本学プログラム（Modern Japanese Studies Program） 
外国人留学生を対象とした 4 年間の学士課程プログラム。1、2 年次の基礎・教養科目の講
義は英語のみで行われ、3年次から徐々に日本語での講義も受講し、大学院は正規生として
進学できるレベルまで専門と日本語運用能力を高める。 
https://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/ 
 
■Integrated Science Program 
外国人留学生を対象とした理系学士・修士課程プログラム。一流の研究者や技術者となるス
キルのみならず、現代の研究者や技術者に必要とされるリーダーとしての資質も鍛え上げ、
理系での国際的リーダーの輩出を目指す。 
https://www.oia.hokudai.ac.jp/isp/ 
 
■大学院課程プログラム 
工学院、獣医学院、農学院、理学院、生命科学院、総合化学院、環境科学院などで英語によ
るコースがある。 
https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/graduate-admissions/ 
 
■Hokkaido Summer Institute 
夏季に開講される短期プログラム。毎年 6 月から 10 月にかけて北海道大学の教員及び世界
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各国から招聘された一流研究者により様々な分野のプログラムが開講される。 
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/ 

その他の情報 
科目等履修生、聴講生、研究生の制度もあります。（詳細は入学を希望する学部や大学院に
要確認） 
https://www.global.hokudai.ac.jp/ 

英語で実施されているプログラムパンフレット（Degree Programs in English） 
https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/degree-programs-in-english/ 

外国人留学生のための北海道大学案内パンフレット（International Student Prospectus） 
https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/international-student-guide/ 

北海道大学に入学した留学生へのサポート 
大学キャンパスの近くと函館市の 4 カ所に大学寮がある。また、留学生のためのサポート
ディスクやキャリアセンターを設け留学中、卒業後のサポートが可能な体制を構築してい
ます。 
https://www.global.hokudai.ac.jp/university-life/arrive-and-thrive/ 

Career 
https://www.global.hokudai.ac.jp/students/career/ 

HAND BOOK for International Students 2021-2022 
https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/handbook-for-international-students/ 
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