Program Beasiswa Bahasa Mandarin 2020
Tujuan dari Program Beasiswa HES ini adalah untuk mendorong
pelajar internasional (tidak termasuk Cina Daratan, Hong Kong dan
Makau ) untuk belajar Bahasa Mandarin di Taiwan.
Dalam rangka menyediakan kesempatan bagi mereka untuk lebih
memahami budaya dan masyarakat Taiwan, serta mempromosikan
interaksi dan pemahaman bersama antara Taiwan dan masyarakat
internasional. Bagi yang berminat silakan membaca “Huayu Enrichment
Scholarship Guideline” (Lampiran 3).
1. Periode Pengajuan Aplikasi : 1 Februari s/d 31 Maret 2020.
2. Persyaratan :
Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Berumur 18 tahun atau lebih, lulusan SMA atau diatasnya, memiliki
prestasi akademik yang baik dalam pendidikan dan memiliki karakter
moral yang baik.
b. Bukan merupakan warga Negara Taiwan atau overseas Chinese.
c. Pada saat ini tidak terdaftar sebagai pelajar di pusat pembelajaran
Bahasa Mandarin, dan tidak pernah menjadi pelajar di universitas
maupun perguruan tinggi di Taiwan.
d. Tidak pernah menerima penghargaan baik berdasarkan program
beasiswa ini maupun program beasiswa Taiwan.
e. Saat menerima beasiswa HES, pemohon tidak sedang terdaftar sebagai
mahasiswa program pertukaran pelajar sesuai perjanjian kerjasama
antara universitas / perguruan tinggi internasional dan

lembaga

pendidikan di Taiwan.
f. Tidak sedang menerima beasiswa atau subsidi lainnya yang diberikan
oleh Pemerintah Taiwan atau institusi pendidikan lainnya di Taiwan.
3. Dokumen Aplikasi:
(1) Formulir Pendaftaran (Lampiran 1)
(2) Fotokopi Pasport dan Kartu Keluarga.
(3) Fotokopi Ijasah Terakhir dan Transkip Nilai.

(4) Fotokopi formulir pendaftaran dari salah satu Pusat Pelatihan
Huayu Enrichment.
(formulir yang digunakan saat mendaftar ke language center)
(5) Dua lembar surat rekomendasi yang sudah di tanda tangani dan
tertutup rapat dalam amplop.
(Surat rekomendasi dalam bentuk email atau fotokopi tidak berlaku, bisa

dari siapa saja misalkan: kepala sekolah, dekan, dosen atau atasan)
4. Durasi Beasiswa : 6 bulan; periode pemerolehan beasiswa adalah 1
September 2020 s/d 31 Agustus 2021.
5. Jumlah Beasiswa yang diberikan:
Tunjangan bulanan sebesar NT$ 25.000,- ( setara USD$800 ).
6. Pengumuman Beasiswa :
Daftar penerima beasiswa akan diumumkan sebelum tanggal 12 Juni
2020 dan dihubungi langsung oleh TETO.
7. Hubungi kami : edutwindonesia@gmail.com
Dokumen aplikasi 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

( dituliskan untuk aplikasi beasiswa XXX )
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