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Calon mahasiswa/I berstatus warga negara asing 
yang telah menyelesaikan gelar S1. 
 

Jadwal Pendaftaran: 

7 Februari 2022 s/d 7 April 2022  

 

Cara pendaftaran: 
Isi formulir pendaftaran dari tautan di bawah ini 

dan unggah dokumen yang diperlukan untuk 

pendaftaran. 
https://aps.ncue.edu.tw/exampg_f/index_en.php 

 

⚫ Beasiswa 
⚫ Beasiswa Pemerintah 

Kementerian Pendidikan Taiwan - Program 
(tunjangan sebesar NT$ 20.000/bulan untuk 
mahasiswa program Magister) 

 
Kementerian Pendidikan Huayu Enrichment 
-Program Beasiswa (tunjangan sebesar 
NT$25.000/bulan) 

 
Kementerian Luar Negeri Taiwan - Program 
Beasiswa (NT$30,000/ bulan) 

 

⚫ Beasiswa NCUE (pihak Universitas) 
Insentif Mahasiswa Baru untuk mahasiswa/i 
internasional (biaya kuliah dan akomodasi 
ditanggung sepenuhnya untuk tahun pertama) 

 
Subsidi dan beasiswa bagi mahasiswa/i 
kurang mampu. 
 
Beasiswa bagi mahasiswa/i yang 
berprestasi di bidang akademis dan 
performa belajar.  
 
Santunan Darurat bagi pelajar. 
 
(hanya bisa memilih salah satu beasiswa di antara 
beasiswa pemerintah atau beasiswa dari pihak Universitas 
NCUE.) 

⚫ Layanan Informasi Mahasiswa 
Departemen Internasional:  
⚫ Pendaftaran beasiswa, bantuan keuangan, 

asuransi kesehatan, VISA izin menetap dan 
VISA kerja, dll. 

⚫ Masalah keamanan. 
⚫ Perlindungan hak siswa. 
⚫ Informasi layanan administrasi dan 

konseling. 
 

Departemen Konseling Psikologi dan Pusat 
Bimbingan 
⚫ Menyediakan fasilitas dan layanan bantuan 

konseling yang direalisasikan dalam tim 
konseling dan workshop, konseling one-on-
one untuk kesehatan mental, tes orientasi 
stress pada mahasiswa/i baru, dll. 

 

Honor 
Penghargaan dari 
Kementerian Pendidikan 
untuk keunggulan dalam 
membimbing dan 
memberikan konseling 
pada mahasiswa/i 
internasional. 

INTERNATIONAL MASTER PROGRAM IN ENGINEERING 

FALL 2022 

⚫ Persyaratan 
⚫  

⚫ Tentang NCUE 
NCUE adalah salah satu dari tiga universitas 
normal yang mengembangkan guru sekolah 
menengah dan menempati peringkat 20 besar di 
Taiwan. 
 
Terletak di kota Changhua yang berjarak sekitar 
30 menit dari area industrial dan pusat sains. 
 
NCUE bekerja sama dengan beberapa proyek 
penelitian yang berpusat di bagian tengah negara 
Taiwan. 

https://aps.ncue.edu.tw/exampg_f/index_en.php


⚫ EZ Work Taiwan 

⚫ Kursus Bahasa Mandarin 
Terakreditasi Departemen Bahasa menyediakan kursus 
bahasa Mandarin Level 1 s/d Level 3 untuk 
mahasiswa internasional. 

Fasilitas dan Layanan 
⚫ Pusat penelitian dan penyuluhan  
⚫ Perpustakaan dan layanan informasi 
⚫ Asrama  
⚫ Antar-jemput antar kampus 
⚫ Fasilitas rekreasi 
⚫ Pusat kesehatan 
⚫ Food court 

 

⚫ Kehidupan kampus ⚫ Peluang Kerja  
Membuka peluang dan kemampuan bagi 
mahasiswa/i untuk mendapatkan pekerjaan 
dalam bidang semikonduktor, mesin presisi, 
smart manufacturing dan industri perangkat lunak 
di Taiwan, Indonesia, Malaysia dan Singapura.  
Di bawah ini merupakan perusahaan teknologi 
tinggi ternama: 

Periode Kelas: 
2022 Fall Semester 
 

Pendaftaran: 
7 Februari 2022 -7 April 2022  
 

https://aps.ncue.edu.tw/exampg_f/index_en.php 

Hubungi: 
Office of International and Cross-strait Affairs  

E-mail: ncue425254@cc.ncue.edu.tw 

lochiajen@cc.ncue.edu.tw 

Tel: +886-4-7232105 ext. 5117 or 5112 Design by NCUE and PoweredTemplate.com 

More Information 

https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/en/ 

 

https://aps.ncue.edu.tw/exampg_f/index_en.php
https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/en/

