Petunjuk Aplikasi Program Beasiswa Taiwan
S1/S2/S3 dari Ministry of Education

Pelamar

Pelamar mendaftar kuliah ke semua universitas Taiwan
Melengkapi dan mengumpulkan dokumen
dari 1 Februari sampai 31 Maret

Proses seleksi
TETO membentuk komite peninjau untuk
memilih penerima dan mengumumkan
daftar nama paling lambat 30 Juni setiap
tahun.

Pengumuman
penerimaan
Awardee akan mendapat biaya kuliah
sebesar NTD 40,000 per semester
(kekurangan harus ditanggung
awardee), biaya hidup per bulan NTD
15,000-20,000 (tergantung jenjang
studi yang diambil) dengan masa
penangungan 4 tahun untuk S1, 2
tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3
serta bisa diperpanjang sampai dengan
5 tahun maksimal.
Alamat situs-situs penting:
- Panduan: bit.ly/moeguide
- Form aplikasi: bit.ly/moeapplication
- Ketentuan: bit.ly/moeterm
- Daftar universitas yg memberikan
subsidi kekurangan biaya kuliah bagi
awardee Beasiswa MOE: bit.ly/
moelist (bisa berubah setiap
tahunnya)

Pengiriman berkas ke TETO Jakarta melalui pos
Berkas pendaftaran:
- 1 Lembar form Pendaftaran (Form rencana studi dilampirkan
di form pendaftaran).
- 1 Lembar fotokopi Paspor atau bukti dokumen kenegaraan
lainnya.
- 1 Lembar salinan ijasah dan transkrip nilai akademik
tertinggi di sekolah atau universitas asal yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Cina atau Inggris.
- 1 Lembar Form Penerimaan ke Universitas Taiwan yang
dituju.
- 2 Lembar surat rekomendasi (Asli, Terstempel atau Tersegel
di Amplop)
- 1 Lembar fotokopi Sertifikat TOCFL (untuk mahasiswa yang
menggunakan metode pengajaran berbahasa Cina) Minimal
TOCFL level 3 keatas
- 1 Lembar fotokopi sertifikat TOEFL atau sertifikat kecakapan
berbahasa inggris yang lainnya (untuk mahasiswa yang
menggunakan metode pengajaran berbahasa Inggris).
- Dokumen lain yang diminta oleh misi diplomatik

Alamat Pengiriman Berkas Beasiswa:
Taipei Economic and Trade Office Jakarta
Gedung Artha Graha Lantai 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Senayan
Jakarta Selatan Kode Pos 12190

Tuliskan “BEASISWA MOE” di pojok kiri atas amplop

Indonesia Taiwan Education Center in Surabaya (TECSID)
Kantor Manajemen Lantai 1 Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115
Email: tecsid.au@gmail.com
Telepon: +62 31 5914042 ext 120; +6282244003332

