
Pemerintah Taiwan menyediakan beberapa jenis beasiswa untuk mendorong 
mahasiswa internasional dan peneliti untuk belajar atau melakukan penelitian 
di Taiwan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi laman website 
Education Division Taipei Economic and Trade Office (TETO) di 
https://studiditaiwan.blogspot.com. Beberapa universitas dan language 
center juga menyediakan beasiswa yang informasinya bisa dilihat di
masing-masing situs website.

Beasiswa

Tahapan Pendaftaran Beasiswa
Periode pendaftaran adalah
tanggal 1 Februari sampai 31 Maret setiap tahun.

Pilih dan daftar (via online langsung melalui website) 
ke universitas/language center yang dituju.
(Daftar Universitas: www.studyintaiwan.org)

Melengkapi dokumen pendaftaran.

Mendaftar beasiswa
(informasi persyaratan dan peraturan beasiswa:
https://studiditaiwan.blogspot.com/)

Taiwan Scholarships & 
Huayu Enrichment Scholarship

Program Title Details

MOE Huayu (Mandarin)
Enrichment Scholarship

• Durasi: Summer (2 bulan), 3, 6, atau 9 bulan, atau 1 tahun
• Uang bulanan: NT$25,000 atau Rp11.356.750,-

MOE 
Taiwan Scholarship

• Durasi: program sarjana (max. 4 tahun), master (max. 2
 tahun), Ph.D (max. 4 tahun).

• Biaya kuliah dan lainnya hingga NT$40,000 atau 
 Rp18.170.800,- per semester 

• Uang bulanan: NT$15,000 atau Rp6.814.000,- untuk 
 program sarjana, NT$20,000 atau Rp9.085.400,- untuk
 program master atau Ph.D
 untuk penerima dari negara yang berhak ditentukan oleh
 MOE.

TaiwanStudy in

learning plus adventure

https://studiditaiwan.blogspot.com
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edutwindonesia@gmail.com

*NTD$1 = IDR454



Taiwan sebagai salah satu negara dengan biaya sekolah yang murah namun memiliki 
kualitas pendidikan yang tinggi, berikut perkiraan biaya sekolah di Taiwan.

*NTD$1 = IDR454

Universitas Negeri NTD25.000 - NTD30.000/semester
  (sekitar Rp10.250.000 - Rp12.300.000)

Universitas Swasta NTD46.000 - NTD54.000/semester
  (sekitar Rp18.860.000 - Rp22.140.000)

Language Center NTD25.000 - NTD65.000/semester
  (sekitar Rp10.250.000 - Rp26.650.000)
  Rata-rata 3 bulan/semester; ada beberapa 1 bulan/semester

Biaya makan  NTD100/sekali makan (sekitar Rp40.000)

Biaya tempat tinggal NTD8.000 - NTD15.000/semester
Di dalam Kampus (sekitar Rp3.280.000 - Rp6.150.000)
  tergantung dari universitas negeri/swasta dan tipe kamar

Di luar kampus NTD6.400 - NTD19.000/bulan
  (sekitar Rp2.624.000 - Rp7.790.000)
  tergantung dari daerah dan tipe yang disewa

Jenis Biaya Total Pengeluaran

Taiwan
Study in

Taiwan adalah negara yang modern, maju, dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai demokrasi. Taiwan memiliki sistem pendidikan tinggi yang 
baik yang juga menyediakan kesempatan bagi pelajar internasional 
untuk belajar di berbagai jenis program. Saat ini tersedia lebih dari 
161 institusi perguruan tinggi di Taiwan yang memiliki reputasi 
internasional, didukung odengan sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas. 89% dosen di universitas negeri dan 72% dosen di 
universitas swasta mempunyai gelar Ph.D, dan merupakan alumni 
dari berbagai perguruan tinggi bereputasi di dunia. Dengan dukun-
gan dari SDM yang tinggi, banyak kampus di Taiwan yang menawar-
kan perkuliahan berbahasa Inggris.

Kenapa Taiwan?
Lingkungan yang Berkualitas Tinggi

Tempat yang Tepat Untuk 
Belajar Bahasa Mandarin
Taiwan merupakan tempat yang ideal untuk belajar bahasa Man-
darin, ada sekitar 60 pusat pelatihan bahasa Mandarin yang 
berada di perguruan tinggi dan universitas di seluruh Taiwan 
yang menawarkan program sepanjang tahun. Di luar kelas, 
pelajar juga mempunyai banyak kesempatan untuk membaca 
tulisan Mandarin dan berbicara dengan masyarakat Taiwan yang 
bersahabat.

Taiwan adalah negara modern & kompetitif 
meskipun memiliki keterbatasan lahan dan sumber 
daya alam. Selain itu, Taiwan memiliki sumber daya 
manusia yang tinggi dan tentu saja berkaitan 
dengan kualitas pendidikan di Taiwan sendiri. 
Institusi Pendidikan tinggi di Taiwan mencakup 
junior colleges 2 tahun, junior colleges 5 tahun, dan 
universitas. Sebagaimana negara lainnya, jangka 
waktu studi di Taiwan adalah 4 tahun untuk gelar 
sarjana S1, dua dan maksimal empat tahun untuk 
gelar master, serta 2 sampai 7 tahun untuk gelar 
doktor. Meskipun sistem pendidikan tinggi Taiwan 
telah mendapatkan pengakuan atas pencapaiannya 
di banyak bidang, biaya yang harus dikeluarkan 
tetaplah terjangkau. Biaya kuliah sekitar NT$58,726 
atau setara dengan Rp25.800.000 per tahun di 
universitas negeri, dan sekitar NT$109,944 atau 
sekitar Rp50.000.000 per tahun di universitas 
swasta. Biaya perguruan tinggi hanya menghabiskan 
10-20% dari PDB per kapita nasional, sangat rendah 
dibandingkan dengan negara lainnya dalam bebera-
pa kasus mencapai lebih dari 30%.

Survey tentang mahasiswa internasional yang 
dilakukan oleh Foundation for International Cooper-
ation in Higher Education of Taiwan (FICHET) menya-
takan bahwa: Taiwan menyediakan lingkungan 
akademik yang berkualitas tinggi, warisan budaya 
yang kaya, kehidupan yang baik, biaya kuliah yang 
terjangkau, beasiswa, dan kekesempatan untuk 
belajar bahasa Mandarin, dan kuliah di Taiwan akan 
sangat bermanfaat untuk studi lanjut maupun karir 
masa depan. Teknologi maju Taiwan dan 
orang-orang yang ramah, serta destinasi wisata 
yang menakjubkan merupakan hal yang menarik 
bagi mahasiswa internasional. Masyarakat Taiwan 
juga dikenal dengan kehangatannya dan keramah-
annya terhadap pengunjung dan mahasiswa inter-
nasional. Ini telah menjadi ‘trademark’ khusus bagi 
Taiwan.

Higher Education

Taiwan


