
  

Japanverblijf 2022
introductiesessie I

29 april 2021, 18:00-19:00

zie ook:
https://www.universiteitleiden.nl/japanverblijf

(alle links zijn ook te vinden via de ‘Notes’)
informatie onder voorbehoud



  

Agenda
● Introductie
● Procedures
● Vragenronde



  

Introductie
● Prof. Ivo Smits
● opleidingsvoorzitter (t/m 31 augustus 2021)

● Prof. Kasia Cwiertka
● opleidingsvoorzitter (va. 1 september 2021)



  

Introductie
● Dr. Keiko Yoshioka
● hoofd taalsectie



  

Introductie
● Niels van der Salm

● Home Office → Vrieshof 1, kantoor 2.01a?
● japanverblijf@hum.leidenuniv.nl
● Gebruik je umail-adres!



  

Introductie
● Wie?
● Wat?
● Wanneer?
● Waar?
● Hoe?



  

Voorwaardelijkheid
● Het Japanverblijf 2022 is op dit moment nog geheel 

onder voorbehoud.
– Afhankelijk van ontwikkeling pandemie, m.n. in Japan
– Afhankelijk van beschikbaarheid partners in Japan



  

Wie?
● tweedejaarsstudenten
● cohort 2020
● behaalde vakken, namelijk:



  

Wie?
● jaar 1:

– propedeuse uiterlijk behaald januari 2022

● jaar 2:
– semester 1, taalvakken afgerond
– semester 2, deelname Teksten 2b



  

Wat?
● vervangt blok 4 (2e helft 2e semester) BA Japanstudies
● 15EC in blok 3, 15EC in blok 4

● (blok 4: Teksten 2c,  Productie 2c, en een keuzevak)



  

Wat?
● 3 of 5 maanden
● Japanse universiteit
● voertaal Japans, studie Japans



  

Wat?
● actieve taalvaardigheid:

– colleges Japanse taal en Japanse cultuur

● academische vaardigheden:
– klein onderzoek voor Leids seminar

● extracurriculaire activiteiten



  

Wat?
● vrijwilligerswerk
● clubactiviteiten
● kōryū



  

Wanneer?
● vanaf blok 4 (april 2022)
● drie maanden, t/m eind juni/begin juli (Kanazawa, Okayama, Toyama)
● vijf maanden, t/m medio augustus (Nagasaki)
● reisdata vastgesteld door opleiding

– je reist niet op eigen gelegenheid van/naar Japan,
ook niet tijdens de vrije periodes!



  

● Toyama
● Kanazawa
● Okayama
● Nagasaki

Waar?



  

Toyama
● Prefectuur Toyama
● Japanse Zee
● Programma met andere

internationale studenten



  

Kanazawa
● Prefectuur Ishikawa
● Japanse Zee
● Programma met andere

internationale studenten



  

Okayama
● Prefectuur Okayama
● Binnenzee
● Programma met

Leidse studenten



  

Nagasaki
● Prefectuur Nagasaki
● Baai van Nagasaki
● Programma met andere

internationale studenten
● 5 maanden



  

Hoe?
● Japanverblijf wordt georganiseerd vanuit Leiden:

– interne aanmeldingsprocedure (deadline 15 augustus)
– selectieprocedure (begin september)
– externe aanmeldingsprocedure (varieert)



  

Aanmeldingsprocedure
● Aanmeldingsformulier en aanmeldingsbrief

– Formulier: persoonsgegevens en dergelijke, alleen administratief

Brief: motivatie en geschiktheid van deelname, onderdeel plaatsing
persoonlijke redenen om in Japan te studeren
professionele waarde van een studie in Japan
verwachtingen en coping mechanisms voor het leven in Japan



  

Aanmeldingsprocedure
● Aanmeldingsformulier en aanmeldingsbrief

Formulier: persoonsgegevens en dergelijke, alleen administratief
– Brief: motivatie en geschiktheid van deelname, onderdeel selectie

● persoonlijke redenen om in Japan te studeren
● professionele waarde van een studie in Japan
● verwachtingen en coping mechanisms voor het leven in Japan



  

Aanmeldingsprocedure
● Documenten op universiteitleiden.nl/japanverblijf
● Deadline: 15 augustus
● Aanmelding per umail-adres inzenden naar

japanverblijf@hum.leidenuniv.nl



  

Selectieprocedure
● Opleiding maakt een ranglijst o.b.v.:

– Cijfers propedeuse
– Kwaliteit aanmeldingsbrief

● Selectie vindt plaats a.d.h.v.:
– Ranglijst
– Beschikbare plaatsen per partner



  

Hoe?
● Kosten

– Universiteit Leiden betaalt:
● collegegeld in Japan
● reiskosten van en naar Japan

– De student betaalt:
● kosten verblijf (huur, gas/water/licht, eten…)
● studiemateriaal (boeken, studiereizen, ...)



  

Vragenronde
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