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Salam Pembuka
Gadjah Mada Muda, selamat datang di UGM.
Sekitar empat tahun dari sekarang Anda mungkin sudah menyandang gelar sarjana dari salah
satu universitas terbaik di negeri ini. Saat itu, seorang berkebangsaan Filipina yang bekerja di
sebuah institusi di Singapura akan menelpon Anda yang tinggal di Sleman. Orang itu
menawarkan sebuah proyek pemberdayaan masyarakat di sebuah desa di pedalaman di
Myanmar bagian utara. Anda dihubungi karena melihat CV Anda di Linked In atau Facebook.
Jika tertarik menangani proyek itu, Anda diharuskan membentuk tim yang terdiri dari orang
Malaysia, Thailand dan Vietnam. Bayangkan, seminggu kemudian Anda ditunggu di sebuah
desa di Myanmar dengan tim lengkap. Demikianlah Masyarakat Ekonomi ASEAN alias MEA
alias ASEAN Economic Community alias AEC.
Ketika Anda bekerja di sebuah desa di Myanmar, Anda bergaul dengan penduduk desa. Mereka
tidak bisa berbahasa Inggris. Di situ Anda akan menyadari sisi lain dari MEA. MEA bukan hanya
sekedar bersaing dalam keilmuan professional, MEA adalah juga tentang mengenal budaya dan
bahasa negara tetangga. Sama halnya dengan seorang lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Gigi
di universitas terkemuka Singapura yang bekerja di Gunung Kidul karena MEA. Dia pintar dan
cekatan tetapi bisa saja dia panas dingin ketika berhadapan dengan mbah-mbah yang sakit dan
ternyata hanya bisa Bahasa Jawa. MEA lebih dari sekedar bisa berbahasa Inggris. Dan yang
paling penting, MEA adalah urusan kita, orang-orang terdidik. Dia bukan urusan mbak Nem,
Mbah Tugiyem atau Pak Tukiman. Hidup mereka berjalan seperti biasa dan mereka tidak pernah
diajari bahwa kalau sakit, TEOFL-nya harus 550. Anda, kaum ‘sekolahan’ inilah, yang harus
berjuang menyesuaikan.
MEA adalah kesempatan, bukan ancaman. Jika dulu, setelah wisuda Anda punya 100 lowongan
kerja untuk dilamar di Indonesia, kini ada 100 x 10 lowongan kerja di 10 negara. UGM ingin
generasi muda Indonesia menganggap MEA sebagai kesempatan, bukan ancaman, karena
memang demikianlah seharusnya. Maka dari itu perguruan tinggi di Indonesia harus bersiapsiap. UGM memiliki puluhan mitra kerjasama di ASEAN dan ratusan di seluruh dunia untuk
melakukan pertukaran mahasiswa atau transfer kredit. Kita berusaha keras agar semakin
banyak orang Indonesia bisa belajar di institusi mitra kita di ASEAN dan seluruh dunia, demikian
pula mahasiswa dari ASEAN dan mancanegara semakin banyak yang bisa belajar di UGM dan
Indonesia.
Selama menempuh Pendidikan di UGM, Anda berkesempatan melanglang buana ke
mancanegara untuk mencicipi berbagai peradaban. Semua itu menjadi kesempatan emas untuk
berlatih menghadapi dunia yang kian cair dan tanpa sekat. Pada saatnya tiba, dunia tidak lagi
hanya digerakkan dari sebuah gedung megah di Wall Street di New York tapi juga dari sebuah
balai-balai di Sleman, Yogyakarta. Selamat menjelajahi dunia untuk memperkaya diri sehingga
menjadi lebih terbuka.
I Made Andi Arsana, Ph.D
Kepala Kantor Urusan Internasional, UGM
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Gadjah Mada Muda, Pergilah! Tinggalkan Indonesia
I Made Andi Arsana1
Ada seorang perempuan muda duduk dan sedang membaca buku. Dia takzim menyimak kata
demi kata di buku itu dan sesekali melingkari lokasi-lokasi di peta yang menghiasi halaman yang
sedang dibacanya dengan pena. Dari wajah dan buku yang dibaca, saya duga dia orang Jepang
atau mungkin China. Entahlah. Saya duduk di sebelahnya, sebentar lagi pesawat akan terbang
dari Jakarta ke Jogja. Perempuan muda itu menoleh sekilas, tersenyum sesaat lalu tenggelam
lagi dalam bacaannya.
“In a holiday?” tanya saya setelah mengencangkan sabuk pengaman. Saya tidak menoleh,
hanya melirik saja, sekedar untuk memulai percakapan. Rasanya aneh jika tidak menyapa orang
yang duduk di sebelah saya dalam sebuah perjalanan yang berlangsung satu jam. “Yes”,
katanya sambil menengok. Mungkin dia tidak menyangka saya akan menyapanya. “I hope you
enjoy Indonesia” kata saya singkat sambil tersenyum. “Yes” katanya singkat dan berhenti
membaca. Dari jawabannya saya bisa tahu, Bahasa Inggrisnya tidak lancar tetapi dia berusaha
dengan baik.
Merasa ada yang tertarik mengajak bicara, dia merespon dengan baik. Saya akhirnya tahu, dia
dari Jepang. Usianya mungkin masih awal duapuluhan, masih terliat sangat muda. Dia
mengenakan topi dengan baju tanpa lengan, nampak sporty dan sedikit tomboy. Yukiko
namanya. Dia menceritakan sudah pernah ke Indonesia sebelumnya dan ini adalah kali kedua.
Katanya juga, dia punya waktu tiga hari libur dan memanfaatkannya untuk mengunjungi
Indonesia. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang saya tidak pernah dengar namanya. Mungkin
bukan perusaan besar, meskipun katanya ada cabangnya di Jakarta. Perusahaannya
memproduksi tinta untuk percetakan.
Di sela-sela percakapan dia tekun menyimak buku, menandai nama-nama tempat dan
melingkari lokasi-lokasi yang dianggapnya penting. Dia baru petama kali ke Jogja, dengan
Bahasa Inggris yang seadanya dan melakukan rencana perjalanan sendiri tanpa dibantu
siapapun. Modalnya adalah buku Lonely Planet versi Bahasa Jepang. Dia dengan fasih
menjelaskan bahwa dia akan tinggal di sebuah hotel di dekat tugu yang informasinya diperoleh
dari Internet. “Trans Jogja” katanya ketika saya tanya bagaimana dia akan menuju hotel dari
bandara. Dia juga bisa menjelaskan arah dan rute ke Borobudur dan Prambanan yang akan
dikunjunginya di hari pertama nanti. Dia nampak siap, meskipun, sekali lagi, dengan Bahasa
Inggris yang mengenaskan.
Melihat dia berjuang untuk mengucapkan setiap nama tempat dan berusaha mengingat-ingat
nomor bus yang akan dinaikinya, tidak tega rasanya untuk tidak berbasa-basi menawarkan
bantuan. “I might be able to take you to the hotel. My wife will pick me up at the airport. She will
be happy to drive you off.” Dengan sopan dan terbata dia menjawab “no, thanks. I want by
myself. Adventure” dengan senyum khas cewek Jepang, meringis dan sopan. Saya terkesima.
Atau mungkin karena dia tidak percaya pada saya. Tapi anggap saja bukan itu perkaranya.
Seorang anak muda Jepang, datang ke sebuah negeri asing dengan Bahasa Internasional yang
mengenaskan. Dia menjelajah hanya mengandalkan buku dan peta yang mungkin tingkat
akurasinya tidak begitu tinggi. Dia memasuki lingkungan asing yang ribuan kilometer jauhnya
dari kenyamanan rumahnya di Jepang hanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Untuk
menyempurnakan petualangan itu, dia menolak menerima kemudahan karena ingin melatih
naluri bertualangnya. Perempuan itu mengingatkan saya pada para mahasiswa saya di UGM,
anak-anak muda warga negara kepulauan terbesar di dunia: Indonesia.
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Beberapa waktu lalu saya menggunakan pendekatan Renald Kasali dengan bertanya “siapa yang
sudah memiliki paspor?” ketika mengajar di kelas. Hanya sedikit yang angkat tangan. Mereka
mungkin belum siap menjadi warga dunia yang menganggap pergi ke Klaten itu tidak berbeda
dengan pergi ke Singapura. Saya katakan, Indonesia ini nomor 16 dunia, nomor 5 di Asia dan
nomor 1 di Asia Tenggara dalam hal PDB. Presiden kita duduk bersama 19 pemimpin dunia
lainnya untuk menentukan arah ekonomi dunia. Pertanyaannya, sudahkan anak mudanya
memiliki mental dan kesadaran itu?
“Bahasa Inggris saya belum lancar Pak” kata seorang mahasiswa ketika saya tanya mengapa
tidak bepergian ke luar negeri, di luar persoalan keuangan. Mengapa kita harus takut hanya garagara tidak lancar berbahasa Inggris? Percayalah, kita tidak akan mati hanya gara-gara tidak bisa
mengatakan nama makanan saat pergi ke sebuah restoran. Bukankah bahasa yang paling
penting di dunia itu adalah bahasa understanding? Bukankah setiap orang dikarunia kemampuan
bahasa isyarat secara alami, jika terpaksa? Ini jelas bukan persoalan kemampuan bahasa
internasional tapi soal mental. Seorang penakut tidak akan pernah merasa siap untuk lepas dari
pelukan ibunya, meski dilengkapi banyak uang dan kemampuan bahasa internasional yang
mumpuni.
Saya tidak bisa berbahasa Perancis, Belanda atau Jerman namun bisa selamat ketika tersesat di
Belgia. Bagaimana caranya? Google Translate dari HP menyelamatkan saya. Yang diperlukan
hanya keteguhan hati untuk bertahan maka sisanya adalah catatan sejarah yang akan berwarna
dan mengesankan ketika dibaca di kemudian hari. Bayangkanlah betapa lebih hebatnya
menceritakan tersesat di sebuah negeri asing yang memacu adrenalin dibandingkan bercerita
tetang mengantar mamah untuk pedicure di salon dekat rumah. Bayangkanlah betapa jauh lebih
dasyat menceritakan hampir ketinggalan pesawat di sebuah bandara kecil di Vietnam
dibandingkan menulis status “folbek dong kakak” dengan wajah memelas dan tak pernah
berbalas.
Tidak punya uang? Ini memang jadi persoalan. Ingat, untuk pergi ke Malaysia atau Vietnam, kini
bisa kurang dari satu juta pp jika ada tiket promo. Sejuta memang mahal tetapi sadarkah kalau itu
artinya sama dengan menabung 100 ribu setiap bulan selama 10 bulan? Kiriman orang tua paspasan? Bisa bekerja paruh waktu di warnet terdekat, bisa membantu dosen untuk penelitian atau
menjadi asisten yang dibayar 100 ribu per bulan, bisa berhemat dengan naik sepeda ke kampus
sehingga tidak perlu beli bensin untuk motor, bisa berhemat dengan ketat sehingga bisa
menyisihkan 100 ribu sebulan tanpa harus menghasilkan uang tambahan, atau kendalikan nafsu
nonon di XXI beberapa kali saja. Tidak bisa juga? Hidup Anda mungkin memang amat sangat sulit
dan saya bersimpati tetapi bisa juga karena Anda seorang pemalas stadium tinggi. Jika bekerja
keras adalah hal yang Anda takutkan maka itu adalah cerita lain!
Jika bisa memutar ulang waktu, saya akan tiru aksi Yukiko, perempuan muda dari Jepang itu.
Saya akan jelajahi Asia Tenggara. Saya akan bekerja keras berhemat dan menabung selama satu
semester sehingga di liburan semester saya bisa menghirup udara Orchard Road di Singapura.
Saya akan duduk santai menikmati air mancur di taman KLCC di Kuala Lumpur sambil melewati
senja yang temaram meski perut lapar tidak bisa beli makan malam. Saya akan berjuang di
ruwetnya kemacetan lalu lintas di Bangkok sebelum menikmati tomyam murahan di kaki lima.
Saya akan gendong ransel lusuh saya saat menyusuri jalanan berdebu di Ho Chi Minh City dan
menikmati gorengan yang tak ubahnya dengan Jogja. Saya akah habiskan uang yang biasanya
saya gunakan untuk nongkrong di sebuah cafe di jalan Kaliurang untuk berbelanja di pasar apung
Thailand. Saya akan terapkan keterlatihan saya berpuasa setiap Ramadhan dengan hanya
minum air putih saat menjelajahi jalanan Singapura dengan berjalan kaki dan hanya berbekal
berberapa botol air putih. Saya akan habiskan uang yang biasanya saya gunakan untuk beli
voucher game online untuk membayar hotel murah di Hanoi yang seharga 10 dolar Amerika
semalam. Saya akan penuhi instagram saya dengan foto selfie di dalam jeepney Filipina yang
sumpek, bukan
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dengan foto-foto gaya narsis di sebuah mall yang bersih tapi gersang. Saya akan lakukan hal-hal
yang ketika saya ceritakan membuat saya bangga, heroik dan berarti.
Untuk apa ke luar negeri? Untuk memenuhi rasa penasaran. Untuk membuktikan bahwa saya
hidup di negeri yang gemah ripah loh jinawi. Untuk membuktikan bahwa saya hidup di zamrud
katulistiwa yang tidak dikelilingi lautan tetapi kolam susu. Untuk membuktikan bahwa negeri ini
memang subur makmur sehingga tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Untuk membuktikan
bahwa negeri ini adalah negeri yang toleran, memberi ruang hidup kepada orang dengan
keyakinan yang berbeda. untuk membuktikan bahwa orang-orang di negeri saya ramah tamah
dan santun bukan buatan. Untuk membuktikan bahwa apa yang saya baca tentang negeri saya
di buku PPKN dan PMP benar adanya.
Anak muda, menjelahlah. Arungi dunia. Jangan hanya berhenti di pinggir pantaimu yang indah.
Dunia adalah sebuah buku. Orang yang tidak menjelajah hanya mengetahui sampulnya saja.
Kamu adalah warga negara kepulaun terbesar di dunia dengan seperempat miliar manusia.
Negeri ini akan menjadi 7 besar kekuatan dunia saat generasimu menjadi eksekutif muda. Kamu
akan duduk rapat dengan orang-orang yang warna kulitnya berbeda. Kamu akan memimpin
sebuah tim yang anggotanya bermacam-macam warna paspornya. Kata-katamu tidak hanya
akan menentukan nasib segelintir orang di sekitarmu tetapi bisa menimbulkan gejolak di pasar
modal di New York. Apa yang kamu dan genarasimu lakukan akan menjadi tajuk rencana di
koran-koran dunia dan para pembaca akan dengan serius menjadikannya catatan untuk langkah
mereka selanjutnya. Kamu adalah generasi seperti halnya Yukiko yang tidak gentar menjelajahi
lorong-lorong sepi di negeri asing karena berbekal rasa penasaran yang hebat.
Tinggalkanlah Indonesia untuk menghirup udara semesta raya. Kibarkanlah merah putih di
negeri-negeri asing yang jauh hingga para penyimak terpana. Lalu suatu saat nanti kembalilah
ke pangkuan ibumu. Tersenyumlah karena kamu sudah tahu dunia. Akan kamu nikmati caci maki
serta puja puji terhadap bangsamu dengan senyum yang sabar. Bukan karena kamu takut tetapi
karena kamu sudah melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa bahwa kamu adalah anak
negeri Zamrud Katulistiwa yang tak punya alasan untuk tunduk apalagi teraniaya oleh negeri
manapun. Kamu, seperti juga Yukiko, menolak kemudahan karena kamu tahu itu akan
memanjakanmu dan membuatmu lantak binasa di satu ketika.
Informasi tambahan: Kantor Urusan Internasional UGM memiliki tidak kurang dari 50 program
pertukaran mahasiswa setiap tahun yang bisa memberangkatkan ratusan mahasiswa UGM ke
luar negeri. Bersiaplah menjadi salah satunya!
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Abroad in Komaba (AIKOM)
AIKOM adalah program pertukaran pelajar antara University of Tokyo’s College of Arts and
Sciences dengan universitas-universitas mitra diluar negeri. Mahasiswa dapat berpartisipasi
dalam program ini selama satu semester maupun satu tahun akademik. Program AIKOM
beroperasi dibawah perjanjian pertukaran jangka pendek yang meliputi pembebasan biaya
pendiddikan (dimana siswa yang berpartisipasi membayar biaya kuliah penuh ke universitas di
negaranya) dan transfer SKS (dimana SKS yang diterima siswa selama masa belajar diluar
negeri yang memenuhi persyaratan dapat diterima oleh universitas di negaranya). University of
Tokyo’s College of Arts and Sciences mengirim dan menerima lebih dari 25 mahasiswa
internasional setiap tahunnya.
Beasiswa:
 Biaya pendidikan selama 1 tahun

 Beasiswa JASSO: JYPE 80.000/bulan
 Atau SISF: JYPE 100/bulan
Persyaratan:
 Surat nominasi dari Dekan atau Wakil Dekan Fakultas (ditujukan kepada Kepala KUI UGM)
 Formulir aplikasi
 Surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik
 Surat keterangan aktif kuliah
 Certificate of Enrollment
 Motivation Letter

 Transkrip nilai (IPK minimal 3.00)
 TOEFL skor minimal: IBT/PBT: 550, CBT:213, IBT:80
 Fotokopi paspor
 Pasfoto warna ukuran 3x4
Batas pengumpulan aplikasi:
Batas pengumpulan ke KUI: Maret
Batas pengumpulan ke KOMABA: April
Informasi Program:
http://www.globalkomaba.c.u-tokyo.ac.jp/en/inbound/study/programs/aikom/index.html
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Asia Pacific University (APU)
Selama satu tahun akademik, APU menyediakan berbagai kesempatan untuk aktif belajar, seperti
program pertukaran jangka panjang di salah satu universitas rekanan APU yang terletak di 62
negara dan wilayah diseluruh dunia, serta program pertukaran jangka pendek untuk membantu
mahasiswa menyelesaikan studi mereka atau mengembangkan kemampuan bahasa asing serta
kemampuan komunikasi mereka.
APU juga menawarkan sistem pendukung studi luar negeri yang komprehensif yang mencakup
dukungan sebelum keberangkatan, dan dukungan karir serta kesempatan kerja untuk mahasiswa
setelah mereka kembali dari APU.
Saat berada di APU, anda memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman berbahasa
Jepang dan kultur budayanya dengan berpartisipasi di lingkungan yang memiliki banyak budaya
yang ditawarkan kampus APU.

Beasiswa
 Biaya pendidikan dibebaskan
 JASSO: JYPE 80.000 Yen /bulan
Persyaratan:
 Surat nominasi dari Dekan Fakultas atau Wakil Dekan (ditujukan kepada Kepala KUI UGM)
 Formulir aplikasi
 Surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik
 Surat aktif kuliah
 Certificate of Enrollment

 Motivation Letter
 Transkrip nilai (IPK minimal 3.00)
 TOEFL skor minimal: IBT/PBT: 550, CBT:213, IBT:80
 Fotokopi paspor
 Pasfoto warna ukuran 3x4
Estimasi batas aplikasi:
Fall Semester

: Maret (OIA)
April (APU)

Spring Semester

: Agustus (OIA)
September (APU)

APU Academic Office: http://www.apu.ac.jp/academic/
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Exchange Program Chuo University, Japan
Chuo University menyediakan program pertukaran pelajar dimana mahasiswa dapat mengikuti
kelas dan melakukan penelitian di Chuo University untuk satu semester atau satu tahun.
Mahasiswa dapat mentransfer SKS dan/atau prestasi akademik yang mereka raih di Chuo
University ke universitas dinegara asal mereka. Partisipan akan diterima sebagai siswa full-time
non-degree di fakultas di Universitas Chuo sesuai dengan jurusan mereka di Universitas Gadjah
Mada.
Program studi jangka pendek bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan akademis
siswa internasional tapi juga mengembangkan pengetahuan tentang Jepang: bahasa, budaya,
warga dan masyarakat melalui pengalaman mereka didalam maupun diluar kampus selama
tinggal di Jepang.
Beasiswa
 Biaya pendidikan dibebaskan
 JASSO: JYPE 80.000 Yen/ bulan
Persyaratan:
 Surat nominasi dari Dekan atau Wakil Dekan Fakultas (ditujukan kepada Kepala KUI UGM)
 Formulir aplikasi
 Surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik
 Surat aktif kuliah

 Certificate of Enrollment
 Motivation Letter
 Transkrip nilai (IPK minimal 3.00)
 TOEFL skor minimal: IBT/PBT: 550, CBT:213, IBT:80
 Fotokopi paspor
 Pasfoto warna ukuran 3x4
Perkiraan batas aplikasi:
31 Oktober untuk pendaftaran program April
30 April untuk pendaftaran program September 2016
Informasi lengkap:
http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/
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ISEP OF TUFS – TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDENTS
Program ISEP-TUFS adalah program pertukaran jangka pendek selama satu tahun yang
ditujukan untuk mahasiswa internasional maupun mahasiswa Jepang. Program ini memberikan
kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di Jepang. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk
mempromosikan pertukaran budaya dan untuk berkontribusi ke pencetakan professional yang
hebat dengan latar belakang internasional.
Tentang beasiswa:
Kementerian Pendidikan Jepang mendukung Program Beasiswa Japan Student Service
Organization (JASSO), yang dimana diterima oleh banyak mahasiswa pertukaran internasional
yang datang ke TUFS setiap tahunnya. Siswa yang akan mengajukan untuk program pertukaran
diminta untuk mengumpulkan formulir Certificate of Enrollment untuk JASSO Scholarship
Program bersama dengan aplikasi mereka untuk program TUFS.

Persyaratan
 Formulir aplikasi dengan foto (isi formulir aplikasi secara online setelah anada dinominasikan)
 Study Plan
 Suat Rekomendasi
 Sertifikat Kesehatan
 Aplikasi untuk kamar dorm di kampus
 Aplikasi untuk Certificate of Eligibility dengan foto (isi formulir aplikasi secara online setelah
anada dinominasikan)
 Surat Keterangan peserta Beasiswa JASSO dan Esai
 Transkrip nilai dalam Bahasa Inggris atau Jepang.
 Pasfoto 3 lembar
 Fotokopi paspor
 Surat nominasi dari Dekan atau Wakil Dekan Fakultas (ditujukan kepada Kepala KUI UGM)
 Daftar ISEP
Estimasi Batas Aplikasi:
Fall Semester

: 31 Maret

Spring Semester

: 20 Desember

Tentang program:
http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/exchange_in/program/
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Japan Program at Chiba (J-PAC)
J-PAC (Japan Program at Chiba) ditawarkan kepada mahasiswa dari institusi akademik yang
memiliki perjanjian pertukaran mahasiswa di level universitas dengan Chiba University, dan
kepada mahasiswa yang memiliki ketertarikan akademik pada kebudayaan dan masyarakat
Jepang. J-PAC terdiri dari International Liberal Arts Program, dan Japanese Studies Program,
yang di desain untuk mahasiswa yang mengambil spesialisasi Japanese studies di universitas
mereka. Program dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan Agustus pada tahun
berikutnya.
Beasiswa:
JASSO and Japanese Government (MEXT) Scholarship tersedia bagi peserta program ini.
Persyaratan

 Surat nominasi dari Dekan atau Wakil Dekan Fakultas (ditujukan kepada Kepala KUI UGM)
 Surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik
 Formulir aplikasi
 Surat aktif kuliah
 Certificate of Enrollment
 Motivation Letter
 Transkrip nilai (IPK minimal 3.00)
 TOEFL skor minimal: IBT/PBT: 550, CBT:213, IBT:80
 Fotokopi paspor
 Pasfoto warna ukuran 3x4
Beasiswa
 Biaya pendidikan dibebaskan
 JASSO: JYPE 80.000 Yen/ bulan
Estimasi batas aplikasi:
Maret untuk pendaftaran program Oktober.
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Tohoku University Exchange Programs 2016
Tohoku University akan menjadi tuan rumah untuk beberapa program pertukaran Tahun Akademik
2016-2017.
JYPE - Junior Year Program in English
Durasi

September – Agustus （Juga tersedia untuk satu semester saja)

Kriteria

Tahun ketiga dari program empat tahun atau tahun terakhir dari program tiga tahun

Bidang

Study di bidang Sains, Teknik, Pertanian

SKS

13 sks atau lebih, termasuk 5 sks dari fakultas, 5 sks dari Pelatihan Penelitian Individu
di kampus mereka setiap semester.

Bahasa

Bahasa Inggris

IPLA - International Program in Liberal Arts
Durasi

September – Agustus （Juga tersedia untuk satu semester saja)

Kriteria

Tahun kedua, Tahun ketiga

Bidang

Ilmu Ekonomi, Manajemen, Ilmu Pendidikan, Sastra, Ekonomi Pertanian, Hukum.

SKS

13 sks atau lebih setiap semester.

Bahasa

Bahasa Inggris

DEEP – Direct Enrollment Education Programs
Durasi

Oktober sampai Agustus (Juga tersedia untuk 1 semester saja)

Kriteria

Mahasiswa S1 dan S2

Bidang

Semua bidang studi.

Outline

Dalam program ini, mahasiswa belajar atau melakukan penelitian di departemen yang
sesuai dengan bidang dan rencana studi / penelitian mereka.

Program

1. Auditing Mahasiswa Khusus (Mahasiswa S1 dan S2)
Mahasiswa bergabung dengan program reguler yang ditawarkan di setiap departemen
atau lulusan sekolah, di mana kuliah sebagian besar diberikan dalam bahasa Jepang.
Oleh karena itu mereka diminta untuk memberikan bukti kemahiran dalam bahasa
Jepang, seperti lulus Tes Kemampuan Bahasa Jepang (JLPT) Tingkat N1 atau setara
sertifikasi kemampuan bahasa Jepang yang dikeluarkan oleh universitas asal
mahasiswa. Sertifikat tersebut harus diserahkan pada saat pengumpulan aplikasi.
2. Mahasiswa Penelitian Khusus (Mahasiswa S2 saja)
Mahasiswa terlibat dalam kegiatan penelitian di bawah pengawasan penasihat
akademik di Tohoku University. Mereka tidak selalu diwajibkan untuk memberikan
bukti kemahiran dalam bahasa Jepang. Jika penasihat akademik siswa setuju untuk
mengawasi dalam bahasa Inggris, mahasiswa tidak akan diminta untuk menunjukkan
kemahiran dalam bahasa Jepang.

Bahasa

Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang
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COLABS – Cooperative Laboratory Study Program
Durasi

September – Agustus (Juga tersedia untuk 1 semester saja)

Kriteria

Mahasiswa yang telah lulus (Lebih mengutamakan S2)

Bidang

Semua Ilmu Sains (Termasuk Teknik, Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi)

Ikhtisar

Meskipun siswa COLABS bukan calon tingkat sarjana di Tohoku University,
pengalaman serupa yang ditawarkan oleh pengaturan khusus. Mereka dapat
mengalami penelitian berkualitas tinggi yang "nyata" di bidang ilmu alam.

Program

COLABS adalah program penelitian yang berorientasi pada tingkat S2 yang
menawarkan kesempatan bagi mahasiswa internasional dari universitas mitra untuk
mengambil pelatihan penelitian ilmiah di laboratorium penelitian yang ditetapkan serta
untuk mengambil kursus pendidikan dasar yang diajarkan dalam bahasa Inggris di
Universitas Tohoku. COLABS menawarkan berbagai topik penelitian di semua bidang
ilmu pengetahuan alam dan siswa didorong untuk melakukan penelitian mereka di
baru, interdisipliner, dan bidang ilmiah.

SKS

30 ECTS sks yang ekuivalen (750 jam kuliah) atau lebih setiap semester.

Bahasa

Bahasa Inggris

Persyaratan:
 Pernyataan Tujuan / Rencana Studi
 Akademik Transkrip Resmi (Halaman yang menggambarkan skala penilaian dalam bahasa
Inggris juga diperlukan.)
 Surat Rekomendasi (Fakultas)
 Sertifikat Pendaftaran (Fakultas)
 Sertifikat Kesehatan
 Fotokopi halaman identifikasi paspor pemohon (Halaman Identifikasi dengan foto pemohon dan
nama)
 Foto dari pemohon (file JPEG, aspek rasio harus 3:4).
 Formulir Aplikasi untuk beasiswa JASSO (hanya pelamar yang memenuhi syarat)
 Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa
JYPE / IPLA / COLABS

: TOEFL, TOEIC, IELTS, CAMBRIDGE, CET

DEEP (S1)

: JLPT N1 atau setara

: JLPT N1, setara dengan nilai di Bahasa Jepang atau nilai dari tes
kemahiran berbahasa inggris manapun.
 Surat nominasi dari fakultas (ditujukan kepada Kepala KUI)
DEEP (S2)

Beasiswa
 Biaya pendidikan dibebaskan
 JASSO: JYPE 80,000 Yen/Bulan
Estimasi Batas Pendataran
 Semester Genap: Januari
 Semester Ganjil: Oktober
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Saga University Program for Academic Exchange
Saga University mengundang mahasiswa UGM untuk berpartisipasi dalam Summer Program
Saga University tahun ini untuk mengikuti pengalaman yang berbeda dan tidak terlupakan dengan
mahasiswa dari seluruh penjuru dunia.
SPACE (Saga University Program for Academic Exchange) adalah program yang dirancang
khusus untuk mahasiswa internasional dari gabungan universitas di seluruh dunia. SPACE
menawarkan kurikulum kelas Bahasa Jepang dan kursus dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Jepang. Mahasiswa yang berpartisipasi tidak hanya memperdalam pengetahuan dan pemahaman
tentang bidang studi mereka, tapi juga tentang masyarakat Jepang melalui kerja akademik dan
interaksi yang bermakna dengan mahasiswa Jepang dan warga lokal.
Persyaratan:
 Mahasiswa UGM (dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas)
 Formulir Aplikasi
 Transkrip Akademik Asli
 Curriculum Vitae
 Surat Rekomendasi (Ditujukan kepada Kepala KUI UGM)
 Sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS dan lain-lain)
 Salinan Paspor halaman depan
Beasiswa:
 Biaya pendidikan dibebaskan
 JASSO: JYPE 80,00 yen/bulan

Jenis Program Akademik:
 Mahasiswa diharuskan memilih salah satu dari program “SPACE-E” atau “SPACE-J”
tergantung dari tujuan mahasiswa belajar di Jepang dan memilih untuk belajar menggunakan
bahasa apa.
 SPACE-E: Kursus diajarkan dalam Bahasa Inggris. Program ini hanya diperuntukkan bagi
mahasiswa undergraduate.
 SPACE-J: Mahasiswa mendaftarkan kursus regular yang diajarkan dalam Bahasa Jepang.
 Semua mahasiswa undergraduate dan graduate dapat berpartisipasi.
Perkiraan Batas Aplikasi:
Pendaftaran Semester Ganjil (Fall Semester): April

Pendaftaran Semester Genap (Spring Semester): November
Tentang Program:
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
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Seoul National University Student Exchange/Visiting
Program Guideline for Spring
Program Pertukaran Mahasiswa
Program pertukaran ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari universitas yang berkerja sama
dengan Seoul National Univeristy (SNU) yang ingin belajar di SNU untuk satu atau dua semester
dan transfer sks ke univeritas asal. Program pertukaran pelajar resmi yang pertama diluncurkan
pada tahun 1995 dengan University of Tokyo dan jumlah universitas yang menyetujui untuk
program pertukaran pelajar ini telah meningkat menjadi 216 universitas di seluruh dunia. Untuk
menjadi mahasiswa pertukaran, calon mahasiswa harus secara resmi dicalonkan oleh universitas
asal mereka dan membayar biaya kuliah di universitas asal mereka.
Program Kunjungan Mahasiswa
Program Kunjungan Mahasiswa ditawarkan kepada mahasiswa yang berasal dari universitas nonmitra tapi ingin belajar di SNU untuk satu atau dua semester. Siswa harus membayar biaya kuliah
di SNU dan dapat meminta untuk transfer kredit di universitas asal mereka. Siswa kunjungan
tidak dapat mengajukan permohonan untuk asrama SNU. Untuk mendaftar program kunjungan
mahasiswa, siswa harus mendaftar langsung ke Kantor Urusan Internasional, SNU.
Persyaratan:
 Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
 Pernyataan Tujuan (Silakan gunakan surat ukuran kertas 81/2 '' x 11 '') (dalam bahasa Inggris
atau dalam bahasa Korea)
 Sertifikat pendaftaran dari fakultas
 Transkrip Akademik resmi
 Sertifikat Kemahiran Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Curriculum Vitae
 Pernyataan Motivasi
 Dua Surat Rekomendasi dari dua profesor Anda. Silakan gunakan Surat SNU sebagai bentuk
rekomendasi.
 Salinan Passpor halaman depan
 Dua foto (3 x 4)
 Hanya untuk pelamar Fine Arts, Musik, dan Pendidikan Jasmani: Foto-foto karya / rekaman
pertunjukan
Beasiswa:
Biaya pendidikan dibebaskan
Estimasi Batas Pengumpulan Berkas:
Semester ganjil: Oktober
Semester genap: April
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GKS Exchange Student Scholarship Kyung Hee
University, Korea
Tujuan dari Korean Government Scholarship Program untuk undergraduate degree adalah untuk
memberikan kesempatan kepada mahasiswa internasional dalam melakukan studi lanjutan di
lembaga pendidikan tinggi di Korea dalam rangka mempromosikan pertukaran internasional di
bidang pendidikan dan persahabatan antara negara-negara.
Catatan Penting:
 Kami hanya menominasikan mahasiswa untuk program 1 tahun. Itu berarti mahasiswa harus
belajar selama 1 tahun dari bulan Maret 2016 sampai Desember 2016. Apabila mahasiswa
yang terpilih mempunyai IPK (pada semester tahun 2016) dibawah 80% dari 100%, maka
mereka tidak akan mendapatkan beasiswa di semester dua.
 Kami mencari mahasiswa yang akan mengambil kursus dalam program Bahasa Inggris bukan
dalam program Bahasa Korea (mahasiswa undergraduate saja).
 Mahasiswa harus mengambil kursus di kampus kami di Seoul bukan di kampus Global.
 Mahasiswa harus mengambil setidaknya satu mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan Korea
selama mereka tinggal di Korea.
Persyaratan Dokumen:
 Formulir Aplikasi
 Surat Pernyataan Pribadi diketik dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Korea (pilih salah satu)
 Kegiatan ekstrakurikuler Anda termasuk pelayanan masyarakat (jika memiliki), tujuan karir
Anda setelah mengikuti program ini dan kelulusan (Maksimum: 3 halaman dalam format A4
(ukuran huruf: 11))
 Study Plan (diketik hanya dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Korea)
 Tujuan mengikuti program pertukaran ini bersama dengan apa yang akan dipelajari dan
pencapaian studi di Korea harus disertakan (Maksimum: 3 halaman dalam format A4)
 Surat Rekomendasi dari Fakultas
 Surat Keterangan sebagai mahasiswa aktif dan Transkrip Akademik.
 TOPIK dan Sertifikat Kemahiran Bahasa Asing (Proficiency) (Jika Anda memiliki skor, Anda
harus menyerahkan sebagai bukti). Sertifikat tersebut harus berlaku pada saat pengajuan
(Januari 2017).
 Salinan paspor yang masih berlaku (scan berwarna)
 Foto ukuran paspor (2 buah)
 Semua sertifikat termasuk transkrip harus dikeluarkan dalam Bahasa Inggris. Atau, Anda harus
menyerahkan dokumen asli dengan terjemahan bersertifikat dalam Bahasa Inggris.
Periode Beasiswa: 1 Maret 2015 ~ 28 Februari 2020
Aplikasi tenggat waktu;
Oktober untuk Semester Genap (Spring Semester) (Maret-Juni)
April untuk Semester Ganjil (Fall Semester) (September-Desember)
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Keimyung University 2015/2016 Student Exchange Program
Keimyung Universitas memberikan kesempatan bagi mahasiswa UGM untuk belajar di
Universitas Keimyung pada tahun akademik 2015. Siswa akan menanggung semua biaya.
Informasi lebih lanjut: http://www.kmu.ac.kr/english/
Persyaratan:
 Mahasiswa Sarjana UGM yang berada di tahun ke-2 dan ke-3
 Transkrip Akademik resmi
 Sertifikat Pendaftaran
 Daftar Riwayat Hidup
 Surat Rekomendasi dari Fakultas
 Lengkapi formulir aplikasi
 Sertifikat Kesehatan
 Surat Nominasi dari Fakultas ditujukan kepada kepala OIA (dalam Bahasa Indonesia)
 Sertifikat Kemahiran dalam Bahasa Inggris; TOEFL 550, atau IELTS 6.0 (diambil dalam kurun
waktu 2 tahun) (TOEFL Prediction tidak akan diterima)
 Sebuah pernyataan pribadi: sekitar 500 kata tentang mengapa Anda ingin belajar di program
pertukaran di Keimyung University
 Sertifikat Bahasa Korea
 Salinan paspor halaman depan
Perkiraan Batas Pengumpulan Berkas:
Spring Semester Ganjil: November
Fall semester Genap: Mei
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Hokkaido University Short-Term Exchange Program
(HUSTEP)
Hokkaido University Short-Term Exchange Program (HUSTEP) adalah jenis program yang
dirancang untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa dari universitas yang memiliki
kerjasama untuk belajar di Hokkaido University, Jepang. Peserta pada program ini mengambil
berbagai macam kelas yang ditawarkan dalam bahasa Inggris di bidang Budaya dan Masyarakat,
Lingkungan, Sains dan Teknologi. Mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk belajar Bahasa
Jepang. Disana juga akan ada kesempatan untuk ambil bagian dalam berbagai kegiatan budaya
tradisional dan kontemporer Jepang. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut memenuhi
syarat untuk mengajukan permohonan beasiswa.
Kursus Bahasa: Bahasa Inggris
Estimasi Periode:
Akhir September - sekitar Agustus (11 bulan)
Akhir September – pertengahan Februari (5 bulan)
Awal April - sekitar Agustus (5 bulan)
Batas waktu aplikasi: Februari
Website:http://www.oia.hokudai.ac.jp/hustep/
Dokumen yang dibutuhkan:
 Mengisi formulir aplikasi HUSTEP (tersedia di Bulaksumur F-13, OIA UGM, bawa ID Card
untuk dibuat salinannya)
 Surat Keterangan sebagai mahasiswa aktif yang sudah lengkap.
 Surat Nominasi dari Fakultas (ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Internasional UGM)

 Surat Rekomendasi dari pembimbing akademik
 Transkrip Akademik resmi
 Sertifikat Kesehatan
 3 Buah Foto
 Minimum catatan skor: TOEFL (530), iBT (80) atau IELTS (6.0)
 Salinan paspor halaman depan
Persyaratan Dokumen Umum:
 "Surat pencalonan Dari Dekan" ditujukan kepada OIA UGM
 Curriculum Vitae
 Surat Rekomendasi
 Sertifikat Pendaftaran dari Fakultas
 Aplikasi Pengantar HUSTEP
 Pendaftaran Aplikasi HUSTEP
 Formulir Permohonan beasiswa JASSO
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ChonBuk National University & Jeonju
Chonbuk National University (CBNU) didirikan pada tahun 1947 dan merupakan salah satu
universitas tertua dan terbesar di antara 24 universitas nasional di Korea. Terletak di Jeonju, kota
di selatan yang tenang dan menyenangkan di Republik Korea.
Jeonju, 240km (144mil) selatan Seoul, adalah ibukota dari provinsi Jeollabuk-do. Kota ini terkenal
karena sejarah dan tradisi artistik. Ini juga merupakan tempat kelahiran dari Choseon Dinasti
dimana keluarga Yi memerintah negara 1392-1910.
Persyaratan:
 Formulir Pendaftaran
 Surat pencalonan Dari Dekan ditunjukkan ditunjukan kepada Kepala OIA UGM
 Curriculum Vitae
 Formulir aplikasi untuk pertukaran pelajar
 Rencana Studi (Korea atau Inggris)
 Transkrip Akademik resmi (Korea atau Inggris)
 Surat Rekomendasi dari Universitas (Bahasa Inggris atau Korea)
 Sertifikat kemahiran dalam Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Salinan Paspor halaman depan
 Dua buah foto berlatar belakang putih (3.5㎝ × 4.5㎝)

Scholarship
Biaya Pendidikan dibebaskan
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The Global Hanma Program Kyungnam University, Korea
Peserta program Global Hanma akan belajar Bahasa Korea dan Budaya Korea. Selain itu,
mereka juga terlibat dalam berbagai jenis kegiatan. Dalam rangka mendorong dan
mengembangkan pemimpin Internasional, Kyungnam University menyediakan program
internasional ini untuk mahasiswa di universitas di seluruh dunia.
Persyaratan:
 Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
 Formulir Pendaftaran dari Fakultas
 Transkrip Akademik resmi
 Sertifikat Kemahiran dalam Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Curriculum Vitae
 Surat Motivasi
 Surat Rekomendasi dari Fakultas
 Salinan Paspor halaman depan
 Formulir aplikasi dan janji tertulis
Beasiswa
 Biaya Pendidikan akan ditanggung oleh Universitas Kyungnam.
Informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui laman:

http://www.yu.ac.kr/english/main/index.php
Estimasi Deadline UGM

: 2 Mei

Estimasi Deadline Kyungnam

: 18 Mei
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Tokyo Tech Exchange Program 2016-2017
Tokyo Tech akan menjadi tuan rumah dari dua program pertukaran pada tahun akademik 20162017: YSEP (Young Program Scientist Exchange) untuk mahasiswa sarjana tahun terakhir dan
mahasiswa master, dan ACAP (Acaademic Coorporation Agreement Program) untuk
mahasiswa sarjana (tahun kedua atau di atasnya) dan mahasiswa yang sudah lulus .
YSEP akan menerima sekitar 40 sampai 50 mahasiswa secara total dari universitas mitra Tokyo
Tech yang memiliki kerjasama. Ada 2 jenis program di YSEP: YSEP Focused on Research (YFR,
program satu tahun) dan YSEP for Experiencing Japan (YEJ, program enam bulan).
Persyaratan:
Surat Rekomendasi dari fakultas
Transkrip resmi Nilai Akademik

Hasil Uji Resmi (TOEFL (iBT, PBT, ITP), TOEIC, IELTS) Atau tes resmi lainnya yang menyatakan
'kemampuan bahasa Inggris pemohon dan konversi tabel antara skor tes dan TOEFL, TOEIC,
IELTS.
Sertifikat Pendaftaran
Sertifikat Aplikasi yang memenuhi syarat
Fotokopi Paspor Pemohon. *Jika pemohon tidak memiliki paspor pada saat aplikasi, kirimkan
salinan segera setelah menerima hasil penerimaan dari Tokyo Tech.
Aplikasi untuk ID Card Mahasiswa Tokyo Tech (menyertakan foto pemohon untuk formulir ini)
Foto(JPEG). *4.5㎝ × 3.5㎝, diambil dalam 6 bulan terakhir, tubuh bagian atas, penuh berwajah,
tidak ada topi dengan latar belakang polos.
Jika pemohon utama adalah Arsitektur, silakan mengirimkan portofolio / pekerjaannya
sebelumnya.
Beasiswa
Biaya Pendidikan dibebaskan
JASSO: JYPE 80.000 Yen / Bulan
Informasi program terkait:
http://www.ayseas.ipo.titech.ac.jp/2016/top_e.html
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PARE Program
Graduate Program for Fostering Frontiers of Practical Solutions in Population-ActivitiesResources-Environment Chain (PARE Program)
Program PARE memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar dengan mahasiswa dari
berbagai negara, budaya dan bidang spesialisasi untuk mengatasi masalah yang berkaitan
dengan populasi, kegiatan, sumber daya dan lingkungan di Asia. Mahasiswa juga akan memiliki
kesempatan untuk belajar selama beberapa minggu sampai satu tahun di PARE Hokkaido
University, Jepang.
Program ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang rantai
PARE melalui kuliah dan kerja lapangan di berbagai bidang. Hal ini juga memberikan kesempatan
untuk mengembangkan perspektif interdisipliner dan kemampuan melalui pemecahan masalah
kerja kelompok bekerjasama dengan mahasiswa dari berbagai negara, budaya dan bidang
spesialisasi.
Persyaratan:
Persyaratan Umum Dokumen:
 Surat pencalonan dari Dekan ditujukan kepada OIA UGM
 Daftar Riwayat Hidup
 Surat rekomendasi
 Sertifikat Pendaftaran dari Fakultas

 Aplikasi Pengantar PARE
 Pendaftaran Aplikasi PARE
 Formulir aplikasi untuk Spring School dan Summer School
 Formulir aplikasi untuk Beasiswa JASSO
Estimasi batas waktu pendaftaran:
Pendaftaran Juni: Maret-Mei
Pendaftaran Januari: Oktober-November

Tentang Program: http://www.4pare.org/
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Science Po - EXCHANGE PROGRAMME IN REIMS - FALL 2016
Di Reims, mahasiswa memiliki pilihan untuk memilih antara program umum dan salah satu dari
empat program sertifikasi khusus. Program sertifikasi ini telah dirancang untuk mahasiswa
pertukaran yang ingin memperdalam pengetahuan mereka dalam disiplin tertentu dalam suatu
komunitas penerima beasiswa internasional dan media profesional.
Semua program disampaikan dalam bahasa Inggris: Anda tidak harus berbicara bahasa Perancis
untuk belajar di kampus Reims. Mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memilih untuk
mengambil beberapa atau semua kursus di Perancis. Pemula dalam Bahasa Perancis
dipersilakan. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengambil kursus bahasa Perancis intensif
dan lokakarya, yang memungkinkan mereka untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa
mereka selama periode waktu yang singkat.

Kesempatan magang tersedia selama semester kedua bagi siswa yang menyelesaikan dua
semester kuliah di Bisnis & Ekonomi. Opsi ini membutuhkan tingkat B2 dalam bahasa Prancis.
Selain itu, kampus Reims Sciences-Po telah mengambil langkah-langkah khusus untuk
memastikan bahwa fasilitas sepenuhnya dapat diakses oleh individu berkebutuhan khusus.
Beberapa bantuan juga disediakan untuk memastikan prosedur akomodasi dan visa, dan bantuan
medis tersedia di kampus.
Tim Divisi Hubungan Internasional dengan senang menjawab setiap pertanyaan yang mungkin
Anda miliki: hubungi kami di candidature.echange@sciencespo.fr
Persyaratan Dokumen Umum:
 "Surat pencalonan Dari Dekan" ditujukan kepada OIA UGM
 Curriculum Vitae
 Surat rekomendasi
 Sertifikat Pendaftaran dari Fakultas
 Aplikasi Pengantar Sciences-Po
 Pendaftaran Aplikasi Reims Science-Po
 TOEFL (iBT, PBT, ITP), TOEIC, IELTS)
Tentang program ini: http://college.sciences-po.fr/sitereims/en/content/exchange-students
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USIPP (US-Indonesia Partnership Program)
AS - Program Kemitraan Indonesia mencari kandidat yang memenuhi syarat untuk mewakili
Universitas Gadjah Mada untuk bergabung dengan "2016 Undergraduate Exchange and Study
Trip" pada Pluralitas Agama dan Demokrasi. USIPP 2016 merupakan kolaborasi dari lima
lembaga: Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Lehigh
University dan Towson University. Program ini dimulai pada tahun 2011 dan baru saja
menyelesaikan tahun kelima, terus memperluas kemitraan dengan saat ini 5 universitas yang
terlibat dan sekitar 60 alumni. Mahasiswa yang dipilih akan sepenuhnya terlibat dalam program
sekitar 4 minggu baik di Indonesia dan Amerika Serikat.
Persyaratan Umum - Kualitas Calon:
 Keterampilan kepemimpinan yang baik
 Sangat termotivasi
 Sertifikat kemahiran berbahasa inggris TOEFL (iBT, PBT, ITP), TOEIC, IELTS)
 Tujuan pada isu-isu (demokrasi, pluralitas agama, dan multikulturalisme)
 Berpikiran terbuka daan berwawasan luas
 Berkomitmen untuk program & pasca-Program
 Keterampilan komunikasi Tinggi
Seleksi 1: Administrasi
 Formulir Aplikasi
 Curriculum Vitae (format Europass)
 Surat Motivasi (2 halaman, 500 kata)
 Bukti TOEFL Score, ITP (> 550), IELTS (> 6), iBT (> 88)
 Esai tentang topik yang dipilih:

Pluralisme Agama atau Masyarakat Demokratis (1500-2000 kata, format standar)Surat
 Rekomendasi (s): Dosen (siapa tahu peserta pribadi) dan / atau Supervisor / rekan di
organisasi
 Surat mengajukan lamaran beasiswa dari fakultas
 Transkrip (IPK min. 3, 25)
 Fotokopi paspor
Beasiswa:
Biaya Pendidikan dibebaskan
Tentang program: http://www.iie.org/Programs/US-Indonesia-Partnership-Program
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Ibaraki University, Japan Exchange Program for 2016
Merupakan program pertukaran selama satu sampai dua semester. Mahasiswa bisa
mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang (JASSO) sebesat JPY 80,000/bulan. Pemohon
harus menjadi mahasiswa dari lembaga mitra di bawah perjanjian pertukaran pelajar dengan
Ibaraki University. Setelah memeriksa dokumen yang diserahkan, penerima beasiswa akan
diumumkan. Sebagai langkah-langkah khusus, beasiswa dapat diterima secara istimewa oleh
mahasiswa dari lembaga mitra dengan ketidakseimbangan dalam jumlah mahasiswa yang
diterima.
Persyaratan:
 Formulir Aplikasi untuk Program Pertukaran“
 Surat Rekomendasi dari fakultas
 "Sertifikat Pendaftaran Pemohon untuk Program Pertukaran" (Form 3)
 "Rencana Studi di Jepang“
 Sertifikat kemahiran Bahasa
 Daftar Riwayat Hidup
 Surat motivasi
 Transkrip Akademik
 Fotokopi Paspor (jika tersedia)
 Foto 3 × 4 cm / 2 × 1,5 inci - 3 copies
 Sertifikat Kesehatan

 Permohonan Sertifikat yang memenuhi
 Pernyataan Bank, yang menyatakan bahwa pemohon memiliki dana sekitar 700.000 yen atau
lebih -1 copy
Beasiswa:
Biaya Pendidikan dibebaskan
Tentang program ini: http://www.isc.ibaraki.ac.jp/en/studying-abro_index.html
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Kumamoto University Short-Term Exchange Program
Tujuan
Program Pertukaran Jangka Pendek Kumamoto University dirancang untuk mahasiswa fulltime di
universitas mitra Kumamoto University dan memiliki kewarganegaraan asing. Program ditawarkan
untuk mahasiswa S1, yang tertarik pada bahasa, masyarakat dan budaya Jepang dan Asia,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan interaksi dengan mahasiswa asing.
Program yang tersedia:
E-Course (Program dalam Bahasa Inggris)
Sebagai aturan umum, kursus ini ditujukan untuk mahasiswa tahun ketiga dari universitas yang
memiliki perjanjian pertukaran pelajar dengan Kumamoto University. Mahasiswa dalam program
ini mengambil kelas Jangka Pendek Program Pertukaran dengan pengantar bahasa Inggris.
Mereka juga dapat mengambil bahasa Jepang dan kelas Studi Jepang.
J-Course (Program dalam Bahasa Jepang)
Kursus ini ditujukan untuk mahasiswa dari perguruan tinggi yang memiliki perjanjian pertukaran
pelajar dengan Kumamoto University. Mahasiswa dalam kursus ini terutama mengambil kelas
dalam mata pelajaran khusus untuk mahasiswa dari masing-masing fakultas, serta kelas dalam
bahasa Jepang dan Studi Jepang. Juga, mereka dapat mengambil kelas pendidikan umum dan
kelas Jangka Pendek Program Pertukaran diajarkan dalam bahasa Inggris.Periode Penerimaan
Siswa diterima untuk jangka waktu setengah atau satu tahun yang dimulai baik Oktober atau April
setiap tahun kalender tertentu.
Requirements:

 Formulir aplikasi untuk Kumamoto University Short-Term Exchange Program
 Certificate of Eligibility
 Formulir aplikasi untuk menyewa kamar di International House
 Certificate of Enrollment
 Transkrip akademik
 Surat rekomendasi
 Sertifikat kesehatan
 4buah pasphoto (40mm x 30mm)
 Fotokopi paspor
 Fotokopi sertifikat TOEFL
Beasiswa: Biaya Pendidikan dibebaskan
About this program: http://ewww.kumamoto-u.ac.jp/en/prospective/undergraduate/exchange/
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Kanazawa University Short-term Exchange Program
Program ini dirancang untuk siswa dari Universitas Gadjah Mada yang berniat untuk belajar di
Universitas Kanazawa untuk jangka waktu lebih dari enam bulan sampai satu tahun. Mahasiswa
tetap terdaftar di universitas asal mereka ketika mereka belajar di program non-gelar di
Universitas Kanazawa. Program ini bertujuan untuk member kesempatan mahasiswa untuk
mengambil kelas atau berpartisipasi dalam penelitian independen di bawah bimbingan supervisor.
Required Documents:
 Formulir aplikasi
 4buah pasphoto dengan dituliskan nama peserta dibagian belakang
 Certificate of Enrollment dari fakultas
 Transkrip nilai
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Japanese Language Proficiency (jika ada)
 Curriculum Vitae
 Motivation letter
 Surat rekomendasi
 Fotokopi paspor
 Surat kemampuan finansial beserta Statement of Bank Account Balance

Beasiswa: Biaya Pendidikan dibebaskan
About this program: http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/abroad/guideline.html#03
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From Hiroshima to Fukushima: Japanʼs Relation to Nuclear
Energy at Ehime University, Japan
Adalah program pendek di Ehime University, Matshuyama, Jepang selama 14 hari (10-24
September). Program ini bisa diikuti oleh mahasiswa S-1/undergraduate dan mahasiswa
S2/Graduate UGM yang masih aktif kuliah dari semua bidang ilmu untuk mengikuti diskusi
mengenai kekuatan nuklir dan yang berhubungan mengenai isu kebijakan. Selain itu mahasiswa
akan diberikan kesempatan untuk jalan-jalan. Pemerintah Jepang juga menyediakan beasiswa
yang disebut JASSO.
Deadline UGM: 23 Juni
Dokumen Pendaftaran dua rangkap (asli dan copy) disampaikan ke Kantor Urusan Internasional
(Bulaksumur F13) sesuai deadline diatas.
Persyaratan:
 UGM Undergraduate or Graduate Students
 Surat keterangan masih aktif kuliah (Certificate of enrollment)
 Official academic transcript (transkrip nilai dalam Bahasa Inggris)
 Sertifikat TOEFL Score (TOEFL ITP (min. 530), IELTS (min. 6.0)
 Curriculum Vitae
 Motivation letter
 Surat Rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik
 Surat pencalonan dari dekan ditunjukkan kepada Kepala Kantor Urusan Internasional UGM
 Mengumpulkan laporan sepanjang 2-3 halaman dalam Bahasa
menyelesaikan program (informasi lebih lanjut akan diberitahukan nanti)

Inggris

saat

telah

 Mengisi survey intercultural secara Online sebelum dan setelah program (informasi lebih lanjut
akan diberitahukan nanti)
 Memiliki asuransi perjalanan
 Fotokopi paspor
Informasi lebih lanjut mengenai program bisa diakses melalui:
Website: www.oia.ugm.ac.id
Konsultasi ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13.
Beasiswa: Biaya kuliah dibebaskan
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The Safety and Relief and Japanese Culture Program
Kansai University of International Studies (KUIS), the chairman of Asian Cooperative Program
(ACP), mengundang Anda, para mahasiswa dari Universitas anggota Konsorsium ACP, Studi
global (Learning).
Pelatihan program ini bertema, ”Safety and relief and Japanese Culture", Anda akan mendapat
pengalaman terkait dengan budaya tradisional Jepang seperti upacara teh, merangkai bunga dan
budaya kontemporer manga dan anime, serta ide-ide dan pengetahuan dari pencegahan bencana
dan mitigasi bahwa Jepang telah belajar dari pengalaman hebat gempa Hanshin-Awaji.
Persyaratan:
Curriculum Vitae
Transkrip nilai (English)
Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris. Minimum Score TOEFL (530), iBT (80) or IELTS (6.0)
Surat ketrangan mahasiswa UGM dari fakultas
Surat rekomendasi dari fakultas
Formulir aplikasi

Beasiswa: Biaya kuliah dibebaskan
Informasi Program terkait: http://www.kuins.ac.jp/kuinsHP/en/
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Exchange Student Program at Meiji University, Japan
Adalah program pertukaran untuk undergraduate yang dilakukan di Meiji University, Jepang
selama 1 atau 2 semester. Kelas bisa diikuti dalam Bahasa Inggris (TOEFL, TOEIC, IELTS,
Cambridge ESOL or CEFR)atau kelas Bahasa Jepang dengan melampirkan kemampuan
berbahasa Jepang (JLPT)
Pendaftaran untuk
Spring :
Pendaftaran online: 1 September – 1 Oktober
Pengiriman dokumen: 1 September – 15 Oktober
Fall:
Pendaftaran online untuk Fall: 26 Januari – 25 Februari
Pengiriman dokumen asli tanggal 26 Januari – 10 Maret
Informasi lebih lanjut mengenai program silahkan akses melalui laman berikut:
a. Meiji Exchange Program website
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html
b. Panduan pendaftaran
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004d1.pdf
c. Deatil Exchange Program
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/co7mm90000000461-att/co7mm900000004fa.pdf
d. Formulir pendaftaran
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/prospective/exchange.html
Persyaratan:
 Formulir Aplikasi
 Surat Pengantar dari Fakultas
 Transkrip Akademik
 Sertifikat Bahasa Inggris (TOEFL/IELTS)
 Fotocopy Paspor
 Surat Rekomendasi dari dosen pembimbing akademik
Deadline UGM: 25 Februari
Deadline Meiji University: hard copy 10 Maret
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Summer School at Kangwon National University (KNU), South
Korea
Adalah program pendek selama 2 minggu (29 juni-10 Juli) yang diadakan di Kangwon National
University, Korea. Dalam program ini mahasiswa bisa mendapatkan kredit sebanyak 2 kredit.
Selain kredit, mahasiswa juga bisa mendapatkan beasiswa berupa akomodasi, meals, biaya
program. Untuk tiket pesawat ditanggung olah mahasiswa. Adapun program diikuti dengan
bahasa Inggris.
Dokumen pendaftaran rangkap 2 disampaikan ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
UGM sesuai dengan deadline diatas.
Deadline UGM

: 9 April

Deadline KNU

: 20 April

Persyaratan:
 Formulir KNU
 Surat keterangan masih aktif kukliah(Certificate of Enrollment)
 Motivation letter
 Salinan paspor halaman pertama
 Surat rekomendasi dari Fakultas
 CV

 Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL Score ITP : minimal 530 atau TOEFL ITP,
TOEFL iBT, IELTS)
 Surat pencalonan dari Fakultas (Dekan/Wadek)
Informasi lebih lanjut mengenai program bisa diakses melalui:
www.kangwon.ac.ke/english
www.oia.ugm.ac.id
Konsultasi ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
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ASEF Summer University
Adalah program pendek selama 2 minggu yang diadakan di Pune, India pada tanggal 9-21
Agustus. Program ini merupakan program gabungan kuliah, workshop dan training .Program ini
dibuka untuk semua bidang ilmu.
Biaya yang ditanggung oleh penyelenggara: biaya registrasi, akomodasi, makan, transportasi
(tiket pesawat, transportasi local, biaya visa, dll)
Deadline pendaftaran online: 30 Juni
Dokumen pendaftaran rangkap 2 disampaikan ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
UGM sesuai dengan deadline diatas.
Persyaratan:
 Surat keterangan aktif kuliah (Certificate of Enrollment
 Motivation letter
 Salinan paspor halaman pertama
 Surat rekomendasi dari Fakultas
 CV
 Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL Score ITP : minimal 530 atau TOEFL ITP,
TOEFL iBT, IELTS)

 Surat pencalonan dari Fakultas (Dekan/Wadek)
nformasi lebih lanjut mengenai program bisa diakses melalui:
http://asem-education-secretariat.kemdikbud.go.id
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Flinders University of South Australia Exchange Program
Adalah program pertukaran selama 6 bulan di Flinders University, South Australia. Program ini
merupakan program berbayar. Informasi lebih lanjut mengenai biaya dapat diakses melalui
laman dibawahini. Selanjutnya UGM akan melakukan seleksi terlebih dahulu sebelum
mahasiswa mendaftar online. Aplikasi rangkap 2 disampaikan ke KUI UGM, bulaksumur F13.
Pendaftaran dilakukan secara online, untuk informasi lebih lanjut bisa diakses melalui laman:
http://www.flinders.edu.au/international-students/student-exchange-study-abroad/inbound/howto-apply.cfm
Deadline UGM: 15 Oktober
Deadline Flinders University: 31 Oktober
Dokumen pendaftaran rangkap 2 disampaikan ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
UGM sesuai dengan deadline diatas.
Persyaratan:
 Surat keterangan aktif kuliah
 Transkrip Akademik resmi
 Sertifikat kemempuan Bahasa Inggris (TOEFL :550, IELTS:6.0)
 Curriculum Vitae
 Motivation letter

 Surat rekomendasi dari fakultas
 Esai sepanjang 500 kata mengenai motivasi mengikuti program pertukaran ke Flinders
 Surat pencalonan dari dekan ditunjukkan kepada Kepala Kantor Urusan Internasional UGM
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The Third Tamkang World Forum for Youth Leaders
2016
Adalah program pendek selama 6 hari (18 – 23 Januari) yang diadakan di Tamkang University,
dengan tema “Prospect for the World : Meeting Challenges with Vision” Dalam program ini akan
diadakan diskusi mengenai perdamian, demokrasi, pemerintahan, ekonomi, ekologi, lingkungan,
budaya dan masyarakat dan globalisasi. Program ini ditujukan untuk mahasiswa S1 dan
mahasiswa S2. Program ini membiayai dormitori, akomodasi serta konsumsi. Tiket pesawat dan
pengurusan visa ditanggung oleh mahasiswa.
Deadline UGM: 01 Desember
Deadline Tamkang: 10 Desember
Dokumen pendaftaran rangkap 2 disampaikan ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
UGM sesuai dengan deadline diatas.
Persyaratan:
 Formulir aplikasi
 Surat keterangan aktif kuliah
 Transkrip akademik resmi
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Curriculum Vitae
 Motivation letter

 Surat rekomendasi
 Fotokopi paspor
 Esai
Informasi lebih lanjut bisa diakses ke KUI UGM Bulaksumur F13
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Showa Women’s University Semester Programs
SWU memiliki dua jenis program non degree semester yaitu:
1. SWU Academic Program:
Adalah program yang ditawarkan selama 15 minggu (fall atau spring) dengan pelajaran bahasa
Jepang yang diadakan di SWU dengan nama “Intensive Japanese Language Program”. Program
ini di design untuk mahasiswa S1 (undergraduate) dan Graduate (mahasiswa S2). Program ini
merupakan program berbayar.
2. Intensive Japanese Program:
Adalah program yang ditawarkan dengan kelas bahasa Jepang atau bahasa Inggris.
SWU juga menawarkan beasiswa dengan nama The Hirao Scholarship Program, informasi
beasiswa dan Informasi lebih lanjut mengenai program d dapat diunduh melalui:
http://cie.swu.ac.jp/english/prospective/exchange/
Application Deadline:
Fall Semester

: May 31

Spring Semester

: November 30

Dokumen pendaftaran rangkap 2 disampaikan ke Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
UGM 2 minggu sebelum deadline diatas.
Persyaratan:
 Formulir aplikasi (formulir berbeda pada setiap program)
 Surat keterangan sehat
 Transkrip akademik resmi
 Surat keterangan aktif kuliah
 Surat rekomendasi dari fakultas
 Certificate of Eligibility
 3 buah pasphoto (3x4)
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Winter Seminar in Kyoto University Japan
Tema utama dari seminar ini adalah pengembangan energi, yang merupakan isu penting dalam
Pembangunan Keamanan Manusia. Para mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini
diharapkan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang pembangunan keamanan manusia
dan ilmu energi dengan prospek menemukan solusi untuk masalah teknologi, sosial-ekonomi dan
politik di seluruh dunia. Semua bidang ilmu dipersilahkan untuk mendaftar.
Untuk informasi lebih lanjut http://www.hsd.cpier.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html

I. Kriteria dan kelayakan
1. Target

: Mahasiswa sarjana dari universitas anggota AUN

2. Kuota

: 10 mahasiswa

II. Beasiswa
(1) Tiket penerbangan pulang-pergi,
(2) Akomodasi
III. Biaya
1. Biaya Partisipasi: JPY 10.000
Biaya ini meliputi studi lapangan dan biaya lainnya yang diperlukan selama seminar. Semua
peserta harus membayar biaya The AUN-KU Program Mobilitas Mahasiswa terhadap
Pengembangan Keamanan Manusia pada hari pertama seminar.
2. Peserta juga diminta untuk membayar biaya berikut:
(1) Biaya perjalanan antara bandara (mis Bandara Internasional Kansai, Bandara Internasional
Osaka (Itami)) dan Kyoto.
(2) Biaya yang berhubungan dengan aplikasi visa
(3) Asuransi perjalanan
(4) Biaya makan
IV. Persyaratan Dokumen
1. Formulir Aplikasi

2. Pernyataan Tujuan
3. Transkrip Akademik
4. Surat Motivasi
5. Curriculum Vitae
6. sertifikat kemahiran berbahasa
7. Sertifikat pendaftaran dari fakultas
8. Surat rekomendasi
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UBU ASEAN Festival
Merupakan program pendek selama 7 hari yang diadakan pada tanggal 05-11 Juni di Ubon
Rachathani University, Thailand. Program ini diikuti oleh 100 peserta dari univeraitas di ASEAN.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kecakapan bahasa Inggris mahasiswa, untuk
belajar dan pertukaran informasi tentnag kultur dari mahasiswa ASEAN. Selain itu program ini
juga menambah dan memperkuat kerjasama akademik diantara universitas di ASEAN. UBU
akan membiayai tiket dari Jogja-jakarta-Bangkok-UBU (PP), transport lokal dari airport ke UBU,
akomodasi, transportasi serta konsumsi (5-10 Juni).
Deadline UGM

: 02 Mei

Deadline UBU

: 20 Mei

Dokumen rangkap 2 mohon disampaikan ke KUI F13 seperti deadline diatas
Persayaratan:
 Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Student of Universitas Gadjah Mada
 Certificate of Enrollment
 Transkrip akademik resmi Official academic transcript
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Curriculum Vitae
 Motivation letter
 Surat rekomendasi
 Fotokopi paspor
 Memiliki pengalaman penampilan budaya tingkat internasional yang dibuktikan dengan video
yang diupload keYoutube.
Informasi mengenai program dapat diunduh melalui laman:
http://www.ubuengIish.ubu.ac.th.
www.oia.ugm.ac.id
Kantor Urusan Internasional Bulaksumur F13
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Tsukuba University Exchange
Setiap awal tahun, Universitas Tsukuba mendatangkan ratusan mahasiswa internasional yang
bersemangat untuk belajar di Jepang melalui program Junior Year at Tsukuba Program (JTP).
Kemampuan berbahasa jepang merupakan sesuatu yang tidak wajib untuk berpartisipasi dalam
program ini. Selain itu, Anda dapat mengambil keuntungan besar dari peluang budaya dan
akademisnya. Untuk membantu studi Anda dari berbagai bidang, seperti bahasa Jepang,
budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, JTP saat ini menawarkan berbagai kursus dalam
bahasa Inggris.
Pelamar yang ingin melakukan penelitian di tingkat pascasarjana dan tidak memerlukan
kredit/sks, diwajibkan untuk mengumpulkan formulir aplikasi yang prosedur pengumpulannya
dikirim langsung oleh institusi rumah kantor Program Exchange untuk koordinator pertukaran di
University of Tsukuba minimal 3 bulan sebelum kelas dimulai.

Batas akhir aplikasi :
Spring semester

: 1 Desember

Fall semester

: 28 April

Persyaratan:
 Formulir Aplikasi untuk Exchange Student/Exchange Research Student
 Surat pengantar dari Fakultas
 Surat pencalonan resmi dari UGM ditujukan kepada President of the University of Tsukuba
 Transkrip akademik resmi
 Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
 Application for Certificate of Eligibility
 Fotokopi paspor
 Sertifikat kemempuan finansial diri atau surat sponsor atau dokumen yang menunjukan
bahwa pelamar mendapat beasiswa dari negaranya.
 3 pas foto dengan ukuran: 2 buah pas foto 3x4 dan 1 buah pasfoto 3x4

38

Excellent Exchange Students Support Scholarship Project
Daejeon University, Korea Selatan, mencari mahasiswa internasional untuk bergabung
di"Excellent Exchange Students Support Scholarship Project".
Kualifikasi:
a. Mahasiswa S1 dengan kebangsaan non-Korea
b. Saat ini tidak sedang belajar di Korea
c. IPK harus tidak kurang dari 80% dari nilai sempurna (100%).
d. Universitas asal harus memiliki MOU dengan Daejeon University.
Persyaratan:
1. Formulir Pendaftaran
2. Curriculum vitae
3. Transkrip akademik resmi
4. Surat rekomendasi Dari Dekan ditujukan kepada Kepala KUI UGM
5. Sertifikat kemahiran berbahasa inggris (TOEFL, IELTS)
6. Sertifikat TOPIK (opsional)
7. Surat Rekomendasi
8. Fotokopi paspor
9. Surat Motivasi
Alamat website terkait:
http://www.dju.ac.kr/kor/html/intro3.htm
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Hanseo Global Leadership Camp 2015, South Korea
Sekitar 100 mahasiswa dari Afrika Selatan, India, Indonesia dan International Red Cross dapat
menikmati beberapa program variatif di kampus Main dan Taean, Hanseo University. Semua
peserta akan mendapatkan pemikiran serta kreativitas dalam lingkup yang luas melalui program
relawan lokal, konferensi global, diskusi tim, festival global, pelacakan pantai, olahraga laut,
mengikuti program Saemaul Markas, dan rumah tinggal. Beasiswa yang di berikan merupakan
biaya transportasi lokal dan akomodasi.
Persyaratan:
1. Formulir Pendaftaran
2. Curriculum Vitae

3. Transkrip akademik resmi
4. Surat rekomendasi dari Dekan ditunjukkan ditunjukan kepada Kepala KUI UGM
5. Sertifikat kemahiran berbahasa Inggris (TOEFL, IELTS)
6. Surat Rekomendasi dari Dosen Pembimbing Akademik
7. Fotokopi paspor
8. Surat Motivasi
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Nara Women’s University
Tujuan dari informasi ini adalah untuk mempromosikan pertukaran pelajar internasional di Nara
Women`s University dengan mengembangkan kerja sama internasional; mempromosikan
pertukaran internasional dengan universitas di luar negeri; dan merumuskan dan melaksanakan
langkah-langkah pada bidang pendidikan yang diperlukan dan bimbingan bagi mahasiswa
internasional dan mahasiswa Jepang yang ingin belajar di luar negeri.
Beasiswa:
JASSO (JYP 80,000/ bulan)
Persyaratan:
1. Sertifikat pendaftaran dari fakultas
2. Formulir Pendaftaran
3. Curriculum vitae
4. Transkrip akademik resmi
5. Surat rekomendasi Dari Dekan ditunjukkan ditunjukan kepada Kepala KUI UGM
6. Sertifikat kemahiran berbahasa inggris Jepang (bila ada)
7. Surat Rekomendasi
8. Fotokopi paspor
9.Surat Motivasi
Informasi tawaran Terkait:
http://www.nara-wu.ac.jp/iec/kokusai_e/index.html
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OUSSEP
Program ini dirancang untuk mahasiswa di tahun ke-3 atau ke-4 dari universitas mitra di luar
negeri di seluruh dunia. Peserta ditawarkan kelas bahasa Jepang dan kuliah yang diajarkan
dalam bahasa Inggris ini disebut "International Exchange Subjects" atau CIEE. Program ini juga
dibuka untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman lebih dan yang tertarik untuk
mengikuti kelas dengan bahasa pengantar bahasa Inggris; Oleh karena itu, siswa OUSSEP akan
memiliki kesempatan yang baik untuk mengenal siswa OU lainnya di kelas. Tidak ada program
pascasarjana yang ditawarkan dalam program ini.

Persyaratan:
1. Formulir Pendaftaran
2. Curriculum vitae
3. Transkrip akademik resmi
4. Surat rekomendasi Dari Dekan ditunjukkan ditunjukan kepada Kepala KUI UGM
5. Sertifikat kemahiran berbahasa inggris atau Jepang (bila ada)
6. Surat Rekomendasi
7. Fotokopi paspor
8. Surat Motivasi
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HUFS, KOREA – SUMMER SCHOOL
Hankuk University of Foreign Studies adalah universitas dengan visi “Globalized Education”
dimana siswa dari seluruh dunia secara aktif belajar bersama kami.
Berkembang bersama dengan universitas-universitas internasional lainnya serta institusi-institusi
penelitian, HUFS menawarkan kesempatan untuk membantu siswa berkembang menjadi individu
yang kompetitif secara internasional. Program pertukaran di HUFS didesain untuk membangun
sudut pandang global dengan cara mengapresiasi keragaman kultur budaya melalui pengalaman
akademik maupun budaya.
Program pertukaran siswa merupakan system yang dimana siswa HUFS dan institusi-institusi
saudara diluar negeri belajar di institusi rekanan untuk rentang waktu yang telah ditentukan dan
mendapat kredit yang diterima diuniversitas asal mereka. Siswa tetap tercatat sebagai mahasiswa
diuniversitas asal mereka dan membayar biaya kuliah.
Persyaratan:
 Esai singkat tentang diri anda dan rencana studi
 Transkrip akademik resmi
 CeO
 2 buah pasphoto 3x4 background putih
 Fotokopi paspor
 Formulir permohonan dormitori

 Sertifikat kesehatan
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
Beasiswa terdiri dari:
 Penggantian biaya tiket pesawat
 Biaya bulanan KRW 500.000 untuk 3 bulan
 Uang saku untuk bulan pertama KRW 200.000
 Asuransi kesehatan
Batas akhir aplikasi:
1. Spring Entry : October 30
2. Fall Entry

: April 30

Informasi lebih lanjut mengenai program ini: http://international.hufs.ac.kr/
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GKS for ASEAN Countries’ SCIence and Engineering Students
Pemerintah Korea mengundang para mahasiswa berprestasi dibidang sains dan teknik di
universitas-universitas di 10 Negara ASEAN untuk mengikuti 2016 GKS for ASEAN countries’
SCIence and Engineering Students. Program pelatihan ini didesain untuk member mahasiswa
pelatihan akademik secara mendalam dibidang sains dan teknik serta pengalaman berharga di
Korea. Program ini bertujuan untuk mengasah calon pemimpin masa depan yang akan
berkontribusi untuk pembangunan masyarakat global dan hubungan baik Korea dengan negara
asal mereka. Mahasiswa yang tertarik dengan program ini dapat mengirimkan aplikasi mereka.
Organisasi penyelenggara: National institute for International Education [NIIED], Ministry
Education, Republic of Korea
Periode: 4 Juli – 12 Agustus [6 minggu]
Persyaratan:
 Esai singkat tentang diri anda dan rencana studi anda
 Transkrip akademik resmi
 CeO
 2 buah pasphoto 3x4
 Fotokopi paspor
 Sertifikat kesehatan
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Korea

Batas akhir Aplikasi 9 Mei 2016
Pedoman aplikasi: http://oia.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Application-Guide-for-2016GKS-ASEAN-SCIENS.pdf
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CHUO University: MEXT Scholarship
MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japanese Government)
menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin belajar di program S2 di
universitas-universitas di Jepang setelah mendapat rekomendasi dari universitas penyelenggara
di Jepang. The International Center at Chuo University akan menominasikan aplikan MEXT yang
akan datang untuk belajar di program S2 Chuo University pada September 2016 sebaga siswa
on-degree (Senkasei or Kenkyusei):
*Kenkyusei (full-time non-degree research student)
*Senkasei (full-time non-degree student)

Batas akhir pendaftaran tiap semester adalah sebagai berikut:
-September admission

: 30 April

-April admission

: 31 Oktober

Persyaratan:
 Esai singkat tentang diri anda dan rencana studi anda
 Transkrip akademik resmi

 Certificate of Enrollment
 2 buah pasphoto 3x4
 Fotokopi paspor
 Formulir permohonan dormitori
 Sertifikat kesehata
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Korea
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Fukuoka Women’s University, Japan The World of
Japanese Contemporary Culture (WJC) Program
2016 Fall-2017
Spring
Fukuoka
Women’s University
menawarkan program studi luar negeri jangka

pendek untuk
mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam tentang budaya Jepang pada September 2016 hingga
Agustus 2017. Mahasiswa dapat memilih untuk berpartisipasi dalam program ini untuk satu
semester atau satu tahun (mulai September 2016 atau April 2017). Selama Fall Semester
(September-Februari) program ini akan fokus pada budaya kontemporari Jepang, dan untuk
Spring Semester (April-Agustus) akan menitik-beratkan pada budaya tradisional Jepang.
Persyaratan:
 Transkrip Akademik
 IPK 3.00
 Surat rekomendasi dari dua buah
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL: 500 TOEIC: 600 atau IELTs: 5.0)
 Sertifikat JLPT
 Esai singkat tentang motivasi mengikuti program ini
 Proposal Independent Study Project (ISP)
 Sertifikat kesehatan
 Fotokopi pasport

Detail beasiswa:
 Beasiswa sebesar JPY 80.000 per bulan
 Penukaran biaya pesawat (round-trip) sampai dengan JPY 100.000
 Biaya akomodasi di dormitori siswa ditanggung penyelenggara
 Biaya kuliah ditanggung sesuai dengan pesrsetujuan pertukaran pelajar atau
memorandum
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Short-Term Exchange Program in Science and Engineering at
Tokyo University of Argiculture Technology Program
Program Short-Term Exchange Program in Science and Engineering (STEP@TUAT) Course
memiliki 3 kategori (U, G1, and SPRING).Program U and G1 untuk siswa S1 dan S2, sedangkan
SPRING Course adalah untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di TUAT.
Program ini bertujuan untuk:
1. Menyediakan kesempatan untuk mahasiswa internasional untuk belajar dan melakukan
penelitian berdasarkan industry dan teknologi terbaru Jepang,
2. Memberikan kontribusi untuk pengembangan sains dan teknologi melalui penelitian dan kerja
koperatif dengan siswa internasional,
3. Mempromosikan globalisasi TUAT dengan membina hubungan antara siswa-siswa TUAT
dengan Mahasiswa internasional,
4. Memberikan pandangan lebih baik mengenai Jepang untuk siswa internasional dan menggali
kompetensi individu-individu yang familiar dengan Jepang agar mereka dapat bekerja di
bidang internasional.
Batas akhir untuk pengumpulan berkas adalah 27 Mei.
Persyaratan:
1. Sertifikat pendaftaran dari fakultas
2. Formulir Pendaftaran
3. Curriculum vitae
4. Transkrip akademik resmi
5. Surat rekomendasi Dari Dekan ditunjukkan ditunjukan kepada Kepala KUI UGM
6. Sertifikat kemahiran berbahasa inggris Jepang (bila ada)
7. Surat Rekomendasi
8. Fotokopi paspor
9. Surat Motivasi
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Sophia University Summer Session in Asian Studies & Summer
Session for Japanese Language 2016
Sejak 1961 Sophia University telah meberikan kesempatan mahasiswa internasional untuk belajar
tentang Jepang dan mengeksplor hubungan Asia dengan negara-negara lain diseluruh dunia.
Dengan belajar di kampus Yotsuya dijantung kota Tokyo, mahasiswa akan mendapat pengalaman
diberbagai aspek dari budaya dan masyarakat Jepang serta menyaksikan budaya-budaya
diseluruh dunia tercermin dibanyak cara dalam tata kota Tokyo.
Program jangka pendek Universitas Sophia, Summer Session for Japanese Language berawal
pada Juni 2013. Program ini bedurasi selama 6 minggu dan telah didesain untuk mahasiswa yang
ingin berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang mereka memalui program
intensif di Jepang. Kelas-kelas dengan tingkat kemampuan berbeda ditawarkan disini dan
siswapun dapat belajar bahasa Jepang di lingkungan internasional dijantung kota Tokyo.
Periode tiap sesi:
1. Summer Session for Japanese Language: Enam minggu (6 Juni sampai 15 Juli)
2. Summer Studies in Asia Studies: Tiga Minggu (21 Juli sampai 12 Agustus)
Kapasitas program: 60 siswa setiap program disetiap periodenya.
Persyaratan:

1. Sertifikat pendaftaran dari fakultas
2. Formulir Pendaftaran
3. Curriculum vitae
4. Transkrip akademik resmi
5. Surat rekomendasi Dari Dekan ditunjukkan ditunjukan kepada Kepala KUI UGM
6. Sertifikat kemahiran berbahasa inggris Jepang (bila ada)
7. Surat Rekomendasi
8. Fotokopi paspor
9. Surat Motivasi
Informasi lebih lanjut mengenai program ini: http://www.sophia-summer.jp/index.html
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Chubu University 2016 Fall Applications
With the addition of the new College of Contemporary Education, Chubu University has become a
comprehensive university encompassing 7 colleges and 30 departments in the arts and sciences.
Initially established as a pre-eminent technical university for the Chubu region, in April 1984
Chubu University added to its original College of Engineering, the College of Business
Administration and Information Science, and the College of International Studies. April 1998 saw
the foundation of the College of Humanities, and in April of 2001, the university opened its newest
faculty, the College of Bioscience and Biotechnology. In April 2006, the College of Life and Health
Sciences was opened, and in April 2008, the College of Contemporary Education was
established.
Characteristic of the university is its establishment of a structure that is truly comprehensive,
including studies of the fields of nature, society, and the humanities at its six colleges and twentyone departments of arts and science. The university has created an academic environment in
which students can study beyond the spheres of each department or college. Considered
extremely important is the combination of fostering a multi-lateral outlook, while gaining in-depth
specialization. The university strives to educate students who can contribute fully to a 21st century
society – providing knowledge in the arts to technology students, as well as teaching the
fundamentals of science to those majoring in the humanities. Therefore, Chubu University
encourages students to attend lectures in colleges and departments other than their own majors.
Required Documents;
 Applications Form
 Motivation letter
 CV (Curriculum Vitae)
 Recommendation Letter from Faculty and or Supervisior
 Certificate of Enrollment
 Copy of Passport
 English Proficiency (TOEFL,IELTS)
 Official Academic transcript
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THE OKAZAKI KAHEITA INTERNATIONAL SCHOLARSHIP
FOUNDATION
The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation didirikan pada Maret 1990 agar dapat
berkontribusi pada kedamaian dunia dan pengembangan dengan membina masyarakat dari
Republik Rakyat Cina dan Negara lainnya di Asia. Yayasan ini berjuang untuk mempromosikan
kesepahaman dan pertukaran internasional serta memberikan penghormatan kepada Okazaki
Kaheita, tokoh yang memperjuangkan kesepahaman bersama, perdamaian dan persahabatan
dunia.
Dalam rangka mempromosikan hubungan baik antara Jepang dan Negara-negara Asia dan untuk
pengembangan personal yang lebih dalam di negara-negara tersebut, yayasan ini menyediakan
beasiswa untuk siswa-siswa di Asia yang berkeinginan untuk belajar di universitas di Jepang.
Required Documents;
Formulir aplikasi
Sertifikat kesehatan
Ijazah atau Letter of Enrolment
Transkrip akademik
Fotokopi paspor
Curriculum Vitae
Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris: TOEFL/PBT: 550, TOEFL/iBT: 79, IELTS: 6.0.
Surat rekomendasi dari fakultas
Surat rekomendasi dari Kantor apabila anda sudah bekerja
Satu buah pasphoto (3x4cm)
Informasi lebih lanjut mengenai program ini: http://oia.ugm.ac.id/the-okazaki-kaheitainternational-scholarship-foundation-2017-academic-year/
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Kyushu University Summer Study – Asia in Today’s World
The Kyushu University Summer Program, yang kemudian dinamakan Asia in Today’s World
(ATW), pertama kali diluncurkan pada 2011. Sejak diluncurkan program berdurasi tujuh minggu ini
telah menawarkan berbagai kelas mengenai Asia pada masa lalu, sekarang dan masa depan.
Setiap tahun ATW menerima sekitar 40 partisipan dari universitas terkemuka dari seluruh dunia
termasuk Asia, Amerika Utara dan Selatan serta Eropa.
Universitas Kyuhshu, tempat penyelenggaraan ATW sendiri berdiri sejak 1911, dan merupakan
salah satu dari tujuh universitas kekaisaran Jepang. Universitas Kyushu berkembang pesat dalam
seratus tahun sejak dibangun dan sekarang telah memiliki 11 fakultas sarjana, 18 fakultas paska
sarjana dan empat institusi penelitian serta sebuah rumah sakit. Total siswa aktif di Universitas
Kyushu saat ini mencapai 19.300 dengan jumlah siswa asing 2.100 yang berasal dari lebih 90
negara-negara didunia.
Dokumen yang diperlukan:
 Formulir pendaftaran ATW
 Esai 800 kata mengenai “Why I want to join ATW”
 Transkrip akademik resmi bagi siswa yang aktif kuliah
 Fotokopi ijazah bagi siswa yang sudah lulus
 Satu surat rekomendasi dari fakultas
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris: TOEFL/PBT: 550, TOEFL/iBT: 79, IELTS: 6.0.
 Letter of Enrollment dari fakultas
 Satu surat rekomendasi dari Pembimbing Akademik
 Surat nominasi dari fakultas yang ditujukan kepada Kepala KUI UGM

Informasi lebih lanjut mengenai program ini: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/atw/courses.htm

51

Masaryk University Scholarship
Universitas Masaryk adalah universitas terbesar kedua di Republik Ceko dan merupakan institusi
terkemuka dibidang pendidikan tinggi di Moravia. Universitas Masaryk berlokasi di Brno dan terdiri
dari 9 fakultas dengan lebih dari 200 jurusan, institusi dan klinik. Universitas Masaryk terkenal
dengan semangat demokratik yang tinggi sejak pembangunannya pada 1919. Universitas ini juga
memerankan peran penting di kehidupan sosial dan budaya masyarakat di wilayah selatan
Moravian.
Masaryk telanh berkontibusi diberbagai aktivitas mobilitas dan program penelitian di European
Union dan Negara lainnya dengan tujuan membantu lulusan program Sarjana dan Master dari
institusi lain untuk melanjutkan ke program Master dan Doktoral di Universitas Masaryk. Prinsip
yang sama juga diterapkan pada siswa Universitas Masaryk yang ingin kembali ke almamater
mereka setelah periode studi diluar negeri.

Batas akhir: 22 February 2016
Kuota beasiswa: 3 siswa untuk program Sarjana students for Undergraduated progran
1 siswa untuk program Master
1 Dosen
Fakultas:
Faculty of Law
Faculty of Medicine
Faculty of Science
Faculty of Arts
Faculty of Education
Faculty of Economics and Administration
Faculty of Informatics
Faculty of Social Studies
Faculty of Sports Studies
Persyaratan:
 Curriculum Vitae
 Motivation letter
 Transkrip akademik
 Certificate of Enrolment
 Surat rekomendasi dari fakultas
 Certificate of TOEFL or IELTS scores (ITP min 530, IBT min 80 and IELTS: 6,0)
 Fotokopi paspor
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[South Korea] Inha University – Exchange Program
(2016 – Fall Semester)
Setiap tahun. Inha University menawarkan program pertukaran pelajar sebagai bagian dari
tujuannya untuk meningkatkan pendidikan global. Program pertukaran pelajar di Inha adalah
salah satu cara untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa internasional untuk mengalami
langsung budaya Korea yang unik, belajar bahasa Korea dan menjalin relasi dengan mahasiswa
Korea. Inha University membuka aplikasi pendaftaran untuk satu semester atau satu tahun
akademik penuh.
Selain itu, mahasiswa akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi
langsung dengan mahasiswa Korea selama program. Mereka juga akan dapat berbagi
pengalaman dan pandangan satu sama lain melalui presentasi selama di kelas. Pada akhir
program, peserta akan menerima sertifikat Keikutsertaan. Adapun manfaat bagi Mahasiswa
Pertukaran seperti:
• Kunjungan Korean Global Corporates (Samsung , Hyundai dll)
• K-Pop Dance Kelas (K-Pop / Hip Hop Dance, Taekwondo dll) akan tersedia.
• Biaya Diskon untuk Inha Summer School: Untuk Siswa yang menghadiri 2016 Summer School
akan diberikan keuntungan finansial.
Periode Program :
Fall Semester (Agustus – Februari)
Spring Semester (Maret- Juli)
Dokumen Aplikasi:

 Curriculum Vitae
 Surat Motivasi
 Surat Rekomendasi dari Dosen pembimbing
 Formulir Aplikasi
 Certificate of Enrolment dari Fakultas
 Transkrip Akademik (Bahasa Inggris)
 Autobiografi dan Study plan (template tersedia)
 Fotocopy Paspor
 Surat keterangan dari bank dengan saldo lebih dari USD 7,500

 Formulir Aplikasi untuk Asrama
 Sertifikat Bahasa Inggris ( TOEFL, TOEIC, IELTS)
Seluruh dokumen aplikasi dikumpulkan 2 rangkap di: Kantor Urusan Internasional UGM, F13, Bulaksumur.
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[South Korea] Inha University – Summer School
Setiap tahun, Inha University menawarkan program Summer School sebagai bagian dari
tujuannya untuk meningkatkan pendidikan global. Program Summer Course ini pertama kali
dimulai pada tahun 2004 untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa internasional untuk
belajar bahasa Korea dan mendapatkan pengalaman belajar budaya di Korea. Sejak saat itu,
program ini terus berkembang dan telah diperkaya dengan kegiatan yang lebih unik dan beragam,
untuk menarik lebih banyak peserta setiap tahun. jangka pendek ini, program intensif akan terdiri
dari kuliah, mengunjungi situs perusahaan, sesi budaya, dan kunjungan lapangan ke tempattempat budaya dan bersejarah.
Melalui program ini, mahasiswa internasional akan memiliki kesempatan untuk lebih memahami
aspek dinamis dari masyarakat Korea di masa lalu, sekarang dan masa depan. Salah satu aspek
yang paling penting dan menarik dari program ini adalah bahwa pembelajaran tidak terbatas pada
kelas. Dari tahun 2015, kami menawarkan berbagai kelas budaya yang diatur sedemikian rupa,
sehingga siswa dapat lebih erat terlibat dengan budaya Korea. Selain itu, siswa akan memiliki
banyak kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan mahasiswa Korea selama program
dan mereka juga akan dapat berbagi pengalaman dan pandangan satu sama lain melalui
presentasi selama di kelas. Pada akhir program, peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan
program.
Jadwal Program: 25 Juli – 12 Agustus [3 Minggu]
Peserta: Mahasiswa Internasional yang terdaftar di salah satu Perguruan Tinggi
Bahasa Pengantar: Bahasa Inggris
Beasiswa: USD 1.200
Dokumen Aplikasi:
Curriculum Vitae
Surat Motivasi
Transkrip Akademik
Sertifikat Bahasa Inggris (Toefl or IELTS)
Letter of Enrollment dari Fakultas
Surat Rekomendasi dari dosen pembimbing

Informasi Program terkait:
https://summer.inha.ac.kr/
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7th University Scholars Leadership Symposium 2016 Hanoi,
Vietnam
Simposium menyatukan lebih dari 1.000 delegasi dari lebih dari 60 negara, untuk ikut serta dalam
kesempatan mengubah hidup ini. Simposium ini akan mengundang lebih dari 8 pembicara
terkenal di dunia untuk menyoroti isu-isu kemanusiaan dunia yang dihadapi saat ini. Para
pemimpin berpengaruh yang menjadi delegasi akan memiliki hak istimewa untuk belajar selama
program.
Seluruh pelamar yang berhasil harus mengkonfirmasi partisipasi mereka dengan membayar biaya
pendaftaran. Delegasi harus memilih dari tarif dibawah untuk menentukan paket mana yang akan
mereka pilih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Biaya pendaftaran
Full Symposium
Registration Fee
(Individual)

Group
Registration Fee
(For 5 and above)

Convention &
Networking Access
(Meals without
Breakfast)

Early Registration
From 1 Jan. 2016
to 31 March 2016

USD 950.00

USD 890.00

USD 650.00

Late Registration
From 1 April 2016
to 22 July 2016

USD 990.00

USD 950.00

USD 700.00

Informasi lebih lengkap :
http://www.universityscholars.org.uk/
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Asia-Europe Foundation (ASEF) – 7th Model ASEM
Asia-Europe Foundation (ASEF) – 7th Model ASEM
Model ASEM adalah konferensi pemuda dengan durasi 3 hari dan simulasi politik Asia-Europe
Meeting (ASEM) Summit. Program Ini adalah sebuah platform bagi mahasiswa untuk bertukar
perspektif antara Asia-Eropa, mempromosikan proses ASEM dan membangun hubungan jangka
panjang antara pemuda dari dua benua. Melalui permainan peran, penelitian, studi kasus dan
pelatihan praktis, peserta akan dapat meningkatkan diplomasi, negosiasi, membangun konsensus
dan keterampilan mereka dalam berbahasa terhadap masyarakat. Kunjungan ASEM ke Kedutaan
dan Konsulat di Mongolia adalah bagian dari keseluruhan program. Bila memungkinkan, interaksi
langsung antara peserta pemuda dan pemimpin ASEM akan dilakukan.
ASEF telah meluncurkan Open Call for Application dan mengundang pemuda ASEM antara usia
18-30 tahun.
Kriteria:
• Mahasiswa (pemegang paspor) dari salah satu 51 Negara Asia-Europe Meeting (ASEM)
• Mahasiswa Universitas dari semua disiplin ilmu, antara usia 18-30, yang tertarik dengan
hubungan internasional
• Konferensi ini akan dilakukan dalam bahasa Inggris, dan karena itu memerlukan bukti sertiikat
Bahasa Inggris dari tiap peserta.
Informasi terkait program:
http://www.asef.org/
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ASEM DUO-Sweden
Disetujui pada tahun 2000 dari ASEM III Summit dan dimulai pada tahun 2001, ASEM-DUO
Fellowship progamme telah mendukung pertukaran dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan
tinggi antara Asia dan Eropa di bawah domain ASEM. DUO-Sweden Program Fellowship didirikan
pada tahun 2010 dengan tujuan mempromosikan pertukaran orang Asing antara Swedia dan
negara-negara Asia (21 negara Asia: termasuk Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Myanmar, Kamboja, China, India, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Korea, Laos, Malaysia,
Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Rusia, Singapura, Thailand dan Vietnam) secara
seimbang. Dalam hal ini, DUO-Sweden mengharuskan adanya PAIR (dua orang) dari siswa
dipertukarkan dalam pengaturan koperasi akademik.
Pemilihan DUO-Sweden dibuat HANYA setahun sekali. Periodenya adalah Spring Semester
(Januari-Agustus). Mahasiswa diharuskan melakukan aplikasi 3 bulan sebelum program dimulai.

Besarnya beasiswa adalah sebagai berikut:
3.500 Euro untuk mahasiswa Asia dan 3.500 Euro untuk mahasiswa Swedia, di negara
berpenghasilan tinggi. Untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah mahasiswa
Asia mendapatkan 4.000 Euro dan siswa Swedia mendapatkan 3.000 euro.
Durasi pertukaran harus setidaknya satu semester dan beasiswa hanya tersedia untuk mereka
yang belajar fulltime (minimal 24 ECTS / 16 minggu). Pertukaran kurang dari satu semester
TIDAK diperbolehkan.
Persyaratan:
Formulir Aplikasi:
Mengisi Formulir aplikasi online
Fotocopy MoU antara UGM dan Universitas di Swedia
Fotocopy paspor
Surat Pengantar dari Fakultas
Formulir aplikasi online untuk DUO-Sweden dapat ditemukan di laman ASEM-DUO:
http://www.asemduo.org
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Brunel University London – Regional
Scholarships 2016 (for students from Indonesia)
Brunel University London adalah rumah bagi 15.000 mahasiswa dari lebih 100 negara, yang
bekerja, berpikir dan belajar bersama-sama di satu kampus. Brunel adalah salah satu dari 25
universitas di seluruh dunia didirikan pada 50 tahun terakhir. Kami menggabungkan sistem
akademis dengan pendekatan praktis, kewirausahaan, dan imajinatif untuk memenuhi tantangan
masa depan.
Beasiswa regional untuk mahasiswa dari Indonesia:
Brunel mengumumkan lima penghargaan beasiswa baru - menawarkan £ 3000 untuk biaya kuliah
tahun pertama - untuk siswa dari Indonesia
Untuk mengajukan beasiswa berbasis prestasi ini, Anda harus:
 Menerima tawaran untuk mengikuti kegiatan akademik di Brunel University London, yang
dimulai di September (informasi bisa di dapat pada Kantor Urusan Internasional UGM)
 Lengkapi formulir aplikasi online dengan 31 Mei 12:00 GMT pada http://eastasiaindonesia.cmail20.com/t/y-l-dhjutkd-pnutttjj-i/
Program:
Brunel menyediakan berbagai macam program di tingkat sarjana, pascasarjana dan tingkat
penelitian pada bidang Bisnis, Teknik, Keuangan, Akuntansi, Perbankan dan Investasi, Desain,
Seni, Hukum, Politik, Pendidikan, Ekonomi, Ilmu Komputer, Kesehatan, Ilmu Sosial dan banyak
lagi .
Pemohon dapat langsung mengisi aplikasi online. Setelah Anda DIPILIH, Anda PERLU untuk
menginformasikan data pribadi Anda pada Kantor Urusan Internasional UGM (Bulaksumur F-13).
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Kyoto University Amgen Scholars Program
20 slot akan ditawarkan kepada mahasiswa internasional dan domestik yang akan melakukan
penelitian laboratorium di Universitas Kyoto, Jepang. Tersedia beasiswa berupa biaya
penerbangan pulang, akomodasi dan biaya hidup di Jepang selama periode program 1 Juli
sampai 26 Agustus untuk mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini.
Selama delapan minggu, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan terkait penelitian, dan
kesempatan untuk memperluas jaringan dengan mahasiswa dan tenaga profesional lainnya.
Selain itu, Mahasiswa juga akan mendapatkan wawasan dan pengalaman yang sangat
berharga sebagai mahasiswa pascasarjana. Selain pengalaman penelitian, mahasiswa juga
berpartisipasi dalam symposium selama dua hari dan berbagai lokakarya pendidikan dan
budaya berbasis lainnya.

Persyaratan:
1) Statement of Purpose. Pada statement of Purpose, diwajibkan untuk:
 Menjelaskan mengapa anda memilih laboraturium tertentu sebagai pilihan pertama anda,
dan apa harapan anda belajar pada laboraturium tersebut.
 Mengusulkan sebuah proyek penelitian, yang kan anda lakukan di laboratorium yang Anda
pilih. proposal harus mencakup latar belakang, tujuan penelitian, metode eksperimental,
dan hasil yang diantisipasi.
2) (Dua) Surat Rekomendasi
3) Transkrip Nilai

4) Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris/Bahas Jepang
5) Surat Pengantar dari Fakultas
6) Letter of Enrollment dari Fakultas

Informasi Program terkait:
http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/en/amgenscholars/

59

Kyushu University Student Exchange Programs
[Fall Semester]
Universitas Kyushu memberikan kesempatan kepada Mahasiswa UGM yang tertarik untuk
berpartisipasi pada Kyushu University Student Exchange Program. Salah satu program yang
ditawarkan adalah Japan in Today’s World (JTW).
JTW memberi kesempatan pada Anda untuk belajar di sebuah universitas besar di Jepang
tanpa memerlukan kemahiran dalam bahasa Jepang. Kami menyediakan, program multidisiplin terintegrasi dengan pilihan di berbagai program akademik. Apapun bidang studi anda,
Anda dapat memilih portofolio studi sesuai dengan kebutuhan Anda. kemampuan berbahasa
Jepang tidak diutamakan dan Program ini dapat anda ikuti selama setahun penuh atau hanya
satu semester.
Beasiswa:
JASSO (JYP 80,000/ Bulan)
Persyaratan:
 Minimal Mahasiswa S1 UGM pada tahun pertama
 Certificate of enrollment dari Fakultas
 Surat Rekomendasi dari Dosen pembimbing Akademik
 Curriculum Vitae
 Surat Motivasi
 JTW Formulir Aplikasi

 Essay dengan tema “Why JTW is for me” (Maksimal 800 kata)
 study project proposal (Jika anda berencana untuk melakukan project)
 An advanced laboratory research proposal (Jika anda memilih program research)
 Transkrip Akademik
 Sertifikat TOEFL atau EILTS
Program ini tidak diperuntukkan untuk Mahasiswa dari:
1. Program Praktis seperti Kedokteran, Farmasi, dan Ilmu Gigi
2. Program Profesional seperti Business School dan Sekolah
Informasi terkait program:
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/
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Temasek Foundation Leadership Enrichment
and Regional Networking (TF LEaRN)
Programme at NTU
The Temasek Foundation Kepemimpinan Enrichment and Regional Networking Programme di
Nanyang Technological University (TF LEaRN di NTU) didanai oleh Temasek Foundation.
Tujuan dari program beasiswa ini adalah untuk membangun jembatan antar pemimpin
mahasiswa di Asia, dengan tujuan untuk mencapai:
1. Mengembangkan pola pikir global dengan mengakuisisi apresiasi yang lebih baik dari
aspek budaya, gaya hidup, bahasa, dan memperkaya keterampilan kepemimpinan
mereka.
2. Bentuk jaringan yang berkelanjutan di antara peserta.
3. Kerja sama menuju koneksi regional dan pengembangan Asia.

Beasiswa:
 Economy Class air ticket akan disubsidi hingga S$1,000 (Untuk perjalanan pulang - pergi)
 Biaya Akomodasi
 Biaya hidup S$2,250 (2 kali pencairan – Agustus & akhir Oktober)
 Biaya Program.
Dokumen Aplikasi :
 Transkrip akademik resmi dalam Bahasa Inggris
 Pasphoto

 Scan Paspor
 Curriculum Vitae (CV)
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris
 Esay sepanjang 200 kata tentang mengapa anda harus mejadi bagian dari program LEaRN
 Surat rekomendasi dari fakultas serta daftar pencapaian anda
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TF LEaRN AY16/17 @ National University
of Singapore
The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking (TF LEaRN)
Programme @ National University of Singapore membina generasi pemimpin Asia mendatang
dengan menyediakan kesempatan pertukaran budaya, jaringan kerja, perjanjian komunitas
dan pengembangan kepemimpinan.
Penghargaan kuantum AY16/17 akan dipublikasikan pada April 2016 di website. Sebagai
referensi umum, mahasiswa yang akan diberi penghargaan di AY16/17 akan mendapat
$6,500 selama progam pertukaran. Program ini akan diselenggarakan di NUS dari Agustus
hingga Desember.
Dokumen yang dibutuhkan:

 CV (Curriculum Vitae)
 Motivation Letter
 Transkrip akademik resmi
 Certificate of Enrollment
 Surat rekomendasi dari fakultas atau pembimbing akademik
 Fotokopi paspor
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris: TOEFL/PBT: 550, TOEFL/iBT: 79, IELTS: 6.0.
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STEP-YU 2016 Fall semester (Yamagata University)
STEP-YU Yamagata University menawarkan dua program jangka pendek untuk mahasiswa
internasional serta memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar di Universitas
Yamagata dan tetap terdaftar sebagai mahasiswa di universitas asal mereka. Program ini
bernama STEP-YU (Short-Term Exchamge Program at Yamagata University) dan bertujuan
untuk memberi mahasiswa S1 dan S2 dari berbagai negara kesempatan untuk
mengembangkan kemampuan bahasa Jepang mereka dan pemahaman mereka tentang
Jepang serta studi dan penelitian mereka.
Dokumen yang dibutuhkan:
 Formulir aplikasi

 Motivation letter
 CV (Curriculum Vitae)
 Surat rekomendasi dari fakultas dan pembimbing akademik
 Certificate of Enrollment
 Fotokopi paspor
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris: TOEFL/PBT: 550, TOEFL/iBT: 79, IELTS: 6.0.
 Transkrip akademik resmi
 Sertifikat kemampuan bahasa Jepang bila ada
 Dua buah pasphoto.
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International Summer Course 2016
Nagoya University.
Kami mengundang mahasiswa program undergraduate (S1) and graduate (S2) Universitas
Gadjah Mada kesempatan untuk bergabung di International Summer Course 2016 Nagoya
University dibidang Biologi Kelautan.
Beasiswa terdiri dari: Tiket pesawat dan akomodasi ditanggung oleh Universitas Nagoya.
Dokumen yang dibutuhkan:
 CV (Curriculum Vitae) dengan photo
 Motivation Letter
 Transkrip akademik

 Certificate of Enrollment
 Surat rekomendasi dari fakultas atau pembimbing akademik
 Fotokopi paspor
 Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris: TOEFL/PBT: 550, TOEFL/iBT: 79, IELTS: 6.0.
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[Japan] Kumamoto University
Summer Program 2016
Program musim panas ini diselenggarakan oleh College of Cross-Cultural and Multidisciplinary
Studies di Kumamoto University untuk membantu mahasiswa internasional yang tertarik untuk
melakukan studi luar negeri ke Jepang dan ditambah kesempatan untuk mendapat
pengalaman tingga sebagai mahasiswa internasional di Universitas Kumamoto.
Universitas Kumamoto menawarkan dua program untuk peserta: English Course (dengan
bahasa pengantar Bahasa Inggris) dan Japanese Course (dengan bahasa pengantar Bahasa
Jepang).
Tanggal
English Course: Juli (9 hari)

Japanese Course: Juli - Agustus (13 hari)
Biaya Program
English Course: 60,000 Japanese Yen
Japanese Course: 80,000 Japanese Yen
(sudah

termasuk

akomodasi,

biaya

kuliah,

biaya

karyawisata

dan

sarapan)

Beasiswa
Peserta program ini dapat mengirimkan permohonan untuk beasiswa Japan Student
Services Organization (JASSO) sebesar 80.000 Yen.
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