MoE Taiwan Scholarship 2020
Tujuan dari Program Beasiswa Taiwan ini adalah untuk mendorong mahasiswa
berprestasi untuk meneruskan jenjang pendidikan di Taiwan. Jika anda berminat
mengajukan, silakan terlebih dahulu membaca Taiwan Scholarship Program
Guideline (Lampiran 1).
1. Periode pengajuan pendaftaran : 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
2. Dokumen yang diperlukan :
(1) Formulir pendaftaran beasiswa (Lampiran 2)
(2) Fotokopi paspor dan kartu keluarga
(3) Fotokopi ijasah dan transkip nilai (pendidikan terakhir yang telah keluar).
Jika ijazah dan transkip nilai bukan dalam bahasa Mandarin atau Inggris, harus
diterjemahkan dan dilegalisir.
Jika ijazah dan transkip nilai berasal dari negara lain, harus dilegalisir di kantor
TETO di negara tersebut. (persyaratan legalisir merujuk pada Lampiran 3).
(4) Fotokopi bukti telah mendaftar ke universitas di Taiwan
(Contoh : Formulir pendaftaran universitas, fotokopi bukti pembayaran uang
pendaftaran, fotokopi bukti tanda terima aplikasi pendaftaran).
(5) Dua buah surat rekomendasi yang sudah ditanda tangani langsung oleh pemberi
rekomendasi dan tertutup rapat dalam amplop, (contoh dari Kepala Sekolah, Rektor,
Dekan, Profesor atau Supervisor).
Surat rekomendasi dalam bentuk email atau fotokopi tidak berlaku.
(6) Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa:
Program studi yang TIDAK menggunakan bahasa Inggris :
Fotokopi sertifikat “Test of Chinese as a Foreign Language” (TOCFL) dengan
minimal tingkat menegah (B1). Tidak menerima sertifikat lain selain TOCFL.
Informasi
jadwal
ujian
TOCFL
bisa
dilihat
di
https://www.roctaiwan.org/id/post/4298.html
Program studi bahasa Inggris :
Fotokopi sertifikat TOEFL (hanya menerima TOEFL ITP)/IELTS. (daftar

kursus bahasa Inggris merujuk pada Lampiran 4).
3. Pendaftar yang memiliki kriteria dibawah ini, tidak diperbolehkan mendaftar
beasiswa :
(1) Merupakan warga negara Taiwan atau keturunan overseas Chinese
(2) Sudah terdaftar di sebagai mahasiswa di universitas di Taiwan atau yang sedang
mengambil cuti ke tahun berikutnya. Tetapi diperbolehkan bagi pendaftar yang
mendaftar untuk jenjang berikutnya.
(3) Pernah belajar di Taiwan pada jenjang yang sama dengan yang saat ini akan
didaftarkan.
(4) Terdaftar sebagai mahasiswa program pertukaran pelajar atau program gelar
ganda (double degree) berdasarkan perjanjian kerjasama antar universitas.
(5) Telah menjadi penerima beasiswa Taiwan dengan total durasi lima tahun untuk
semua jenjang.
(6) Pernah membatalkan atau tidak berangkat setelah mendapatkan beasiswa dari
MoE
(7) Menerima beasiswa lain dari universitas atau instansi lainnya pada waktu yang
sama
4. Jumlah beasiswa yang diberikan:
(1) Tunjangan biaya hidup :
Untuk S1 akan diberikan sebesar NT$ 15.000,- ( setara USD$500 )/bulan
Untuk S2 dan S3 akan diberikan sebesar NT$ 20.000,- ( setara USD$ 666 )/bulan
(2) Biaya Kuliah dan biaya akademis lainnya :
Menteri Pendidikan Taiwan akan memberikan subsidi sebesar NT$ 40.000,/semester untuk setiap mahasiswa. Apabila biaya yang dibutuhkan melebihi NT$
40.000,-, maka kelebihan biaya ditanggung sendiri oleh penerima beasiswa.
(3) Penerima beasiswa membayar sendiri :
Biaya administrasi, biaya penasihat tesis, premi asuransi, biaya akomodasi dan
biaya internet, dan biaya lainnya.
5. Durasi beasiswa :
(1) Program S1: Maksimal 4 tahun.
(2) Program S2: Maksimal 2 tahun.
(3) Program S3: Maksimal 4 tahun.
Total durasi penerima beasiswa dapat menerima beasiswa : 5 tahun.
6. Pendaftar beasiswa WAJIB untuk melakukan pendaftaran langsung terlebih dahulu

ke universitas
7. Pengumuman beasiswa : TETO akan mengumumkan daftar penerima beasiswa
sebelum 5 Juni 2020.
8. Departemen Pendidikan Taipei Economic and Trade Office
Hubungi kami : edutwindonesia@gmail.com
Dokumen pendaftaran beserta dokumen lainnya dapat dikirimkan ke :
Kantor Taipei Economic and Trade Office
Gedung Artha Graha lt.16, Jl. Jend Sudirman kav 52-53, SCBD, Jakarta 12190
The list of Lampiran
Lampiran 1: Taiwan Scholarship Program Guideline
Lampiran 2: Formulir Pendaftaran Beasiswa Taiwan
Lampiran 3: Persyaratan Legalisir
Lampiran 4: Daftar Program Bahasa Inggris

