International Fundation Program
Departemen Teknik Informatika-Teknik Internet dan teknologi
logika digital
percobaan logika digital
program koding
koding website
Aljabar linier
pengantar kecerdasan buatan
pengantar internet
koding bahasa skrip
pemrograman orientasi objek
pemrograman perangkat seluler
jaringan komputer
pengantar pembelajaran mesin
praktik internet dan teknologi
pemrosesan gambar digital
teknologi analisis data
praktik analis teks

keamanan informatika
komputasi awan
Pengantar Pembelajaran Mendalam
Prinsip dan aplikasi sensor
Pemrograman robot
visi computer
penyimpanan data
Deteksi Jaringan Visualisasi Data
aplikasi kecerdasan buatan
pengontrolan robot
aplikasi data besar
manufaktur internet dan teknologi
manufaktur penggabungan internet
dan teknologi
magang perusahaan tingkat lanjut
praktik lapangan kerja

Departemen Bioteknologi-Industri Bioteknologi
fisiologi hewan
genetika
farmasi
nutrisi
teknik biokimia
pembelajaran kosmetik
fisiologi tumbuhan
aplikasi budidaya tanaman vanila
kultur sel hewan
ilmu pengetahuan virus
genomik
Implementasi analisis urutan biologis
Ekologi lingkungan
aplikasi kultur jaringan tumbuhan
kimia makanan

analisis makanan (termasuk eksperimen)
kimia bioanorganik
analisis dan aplikasi instrumen biologis
mikroorganisme makanan (termasuk eksperimen)
Pengolahan limbah industri pertanian dan makanan
Teori dan praktek budidaya akuaponik
Industri Bioteknologi Internasional
Imunologi, biologi molekuler
proteomik
biologi perkembangan
vaksinologi
enzim
kebersihan dan keamanan pangan
fermentasi
ilmu dan budaya bahan pangan

Departemen Perencanaan Kota dan Penanggulangan Bencana
perencanaan berkelanjutan dan manajemen kota

perencanaan kota
konsep desain
perencanaan dan desain lingkungan
statistic
ilum bencana perkotaan
ekonomi
metode analisis perencanaan kota
transportasi dan perencanaan perkotaan
sistem informasi geografis
desain perkotaan

penanggulangan bencana
peraturan tanah
peraturan perencanaan kota
penggunaan dan utilitas lahan
analisis dampak lingkungan
diskusi pengurangan bencana daerah
Perkotaan
teknik perkotaan, peraturan pencegahan
bencana dan perlindungan kebakaran

◆Petunjuk Aplikasi
Siswa internasional yang ingin mendaftar untuk program S1 di Universitas Ming Chuan
harus membaca "Petunjuk Aplikasi" dengan cermat dan melengkapi semua persyaratan
aplikasi.
1. Silahkan pastikan status anda memenuhi syarat untuk melamar sebagai mahasiswa
asing.
2. Siapkan semua dokumen yang bersangkutan.
3. Selama periode aplikasi, silahkan menyelesaikan pendaftaran online(http://apply.mcu.edu.tw/) untuk jurusan, silakan pilih "Departemen Internasional Departemen
Luar Negeri"
4. Tidak perlu mengirimkan dokumen ke Universitas Ming Chuan.
5. Mahasiswa baru yang mendaftar untuk S1 harus memiliki gelar pendidikan yang setara
dengan sekolah menengah atas (SMA) Taiwan atau lebih tinggi. Lulusan FORM 5 diharuskan mengambil 12 SKS tambahan.
◆Dokumen Aplikasi
1. Autobiografi singkat（dibawah 1000 kata dalam Bahasa mandarin atau inggris）：tidak
ada Batasan format dan konten. Silakan gunakan software pengolah kata terlebih dahulu
（Misal: Microsoft Word）setelah diedit, konversikan ke file PDF dan unggah.
2. Study plan, format dan konten tidak terbatas. Silakan gunakan software pengolah kata
terlebih dahulu（Misal: Microsoft Word）setelah diedit, konversikan ke file PDF dan
unggah.
3. Pas foto 1 lembar.
4. Passport beserta halaman yang berisi tanda tangan.
5. Ijazah sekolah menengah atas (silahkan lampirkan terjemahan Bahasa mandarin)
6. Transkrip nilai tahun pertama hingga tahun ketiga sekolah menengah atas (silahkan
lampirkan terjemahan Bahasa mandarin)
7. Bukti keuangan(pelamar departemen studi internasional, harap unggah____)
8. 2 surat rekomendasi
9. Sertifikat sertifikat lain yang bermanfaat dalam proses tinjauan：seperti surat
rekomendasi, sertifikat kemahiran Bahasa, hasil kompetisi, dll. Jika sertifikat yang disediakan lebih dari dua, mohon scan dan gabungkan dokumen asli menjadi file PDF.
◆Waktu Pendaftaran
Batas pendaftaran hingga 15 Agustus 2022
◆Tahun Pembelajaran
1 tahun kelas mandarin + 4 tahun kuliah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS yang dipersyaratkan dalam jangka waktu studi yang ditentukan
dan memiliki prestasi dapat diizinkan untuk lulus lebih awal sesuai dengan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang
Universitas.

◆Biaya semester (NTD) (Satu tahun terdapat 2 semester)
Uang Sekolah

Berbagai Pengeluaran

Tahun pertama

Disubsidi oleh



Biaya lain-lain 25,000

kelas mandarin

kementrian
pendidikan




Biaya Asuransi 5,500
Biaya Asrama(lokasi:
Sanchong, 5 orang 1
kamar) 20,000, �dak
termasuk liburan musim
panas dan dingin serta

Total
1.

30,500 (belum

2.

termasuk biaya
asrama)
50,500 (termasuk
biaya asrama)

tagihan gas dan listrik
bulanan akan dikenakan
biaya tambahan
(dibayarkan pada saat
penda�aran)
Sarjana(S1)

Uang kuliah dan



Biaya Asuransi 5,500

Berkisar 58,883 (belum

biaya lain lain
53,383



Biaya Asrama(Lokasi:
Taoyuan, 4 orang
1kamar) 11,000， �dak

termasuk biaya asrama)
69,883 (termasuk biaya
asrama)

termasuk liburan musim
panas dan dingin serta
tagihan listrik akan
dikenakan biaya
tambahan ( dibayarkan
pada saat penda�aran )

Universitas Ming Chuan
Alamat kampus (Taipei)：250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan
Alamat kampus (Taoyuan)：5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333,
Taiwan
Alamat kampus (Kinmen)：105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890,
Taiwan
No. telp：+886-2-2882-4564 Ext.2411, 2402 hubungi：Ms. Chuang, Director Hsu
Fax：+886-2-8861-3491
Email：chantell@mail.mcu.edu.tw; wendyckc@mail.mcu.edu.tw
Link Pendaftaran : apply.mcu.edu.tw

