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Program Admisi “Beasiswa Sarjana ASEAN”  

Universitas Sun Yat-sen Tahun 2017 

 

Sebagai pusat studi, akademik, dan kebudayaan sekaligus juga basis 

penting untuk pengembangan bakat di Tiongkok Selatan, Universitas Sun 

Yat-sen sudah berkembang menjadi universitas komprehensif modern 

yang bertingkat atas secara nasional dan bereputasi internasional, dengan 

tradisi mendalam yakni kerja sama dan pertukaran pendidikan yang 

dilaksanakan dengan perguruan tinggi luar negeri. Untuk meningkatkan 

pengaruh pendidikan regional secara komprehensif dan supaya membuat 

lebih banyak siwa asing tertarik belajar, Universitas Sun Yat-sen telah 

menetapkan beasiswa sarjana untuk siswa asing. Dengan demikian, siswa 

ASEAN yang unggul didukung belajar ke universitas ini guna 

mendapatkan gelar sarjana. 

 

1. Syarat Pendaftaran: 

1) Mempunyai kewarganegaraan non-Tiongkok, memegang paspor 

asing yang berlaku, memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan siswa 

asing yang akan belajar ke Tiongkok; berbadan sehat, bersahabat dengan 

Tiongkok, mematuhi peraturan, rajin belajar, berperilaku baik, tidak 

tercatat pernah melanggar undang-undang Tiongkok maupun peraturan 

universitas. 

2) Lulus SMA dengan prestasi tinggi atau berbakat di bidang 

pengabdian sosial, olahraga, musik, kebudayaan, kepemimpinan dan lain 

sebagainya. Kriteria spesifik dapat diatur oleh badan rekomendasi, seperti 

Kedutaan Besar (Kedubes) atau Konsulat Jenderal(Konjen) berdasarkan 

keadaan pendidikan di negara tempat mahasiswa itu berada, dan 

disampaikan kepada Universitas Sun Yat-sen. 

3) Persyaratan bahasa: 

Jurusan ilmu pengetahuan bahasa dan budaya/jurusan ekonomi dan 

manajemen: sertifikat HSK berlevel 5 (di atas 180 poin); 
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Jurusan ilmu sains/jurusan kedokteran: sertifikat HSK berlevel 4 (di 

atas 180 poin); 

Apabila tingkat bahasa Tionghoa pendaftar belum memenuhi 

persyaratan namun diterima, dia akan diberikankursuslanjutan bahasa 

Tionghoa selama 1 tahun. Setelah itu, apabila bahasa Tionghoa pendaftar 

sudah memenuhi persyaratan, barulah dia boleh mengikuti kuliah S-1 

yang memakai bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengajaran. 

4) Pendaftar harus mendapat surat rekomendasi dari badan 

rekomendasi seperti Kedubes atau Konjen. 

 

2. Rencana Admisi: Total sejumlah 200 

Pada prinsipnya, akan diterima 20 orang siswa unggul dari setiap 

negara. Namun, alokasi kuota spesifik akan disesuaikan dengan keadaan 

sebenarnya pada setiap negara. 

 

3. Waktu Pendaftaran: 

tanggal 15 Februari sampai tanggal 30 April 

 

4. Cara Pendaftaran: 

1) Pendaftar mengajukan permohonan kepada badan rekomendasi 

seperti Kedubes atau Konjen. Materi dan syarat permohonan adalah 

sebagai berikut: 

Nomor Materi Syarat 

1 
Akta notaris pada ijazah SMA 

dan transkrip 

Bila belum lulus ketika melamar beasiswa, 

diperlukan surat keterangan pra-kelulusan 

yang dikeluarkan oleh SMA. 

2 Fotokopi sertifikat bahasa 
Diperlukan sertifikat bahasa tertentu 

berdasarkan “Syarat Pendaftaran”. 

3 
Fotokopi sertifikat penghargaan 

atau bukti pengalaman 

Bila bahasa yang dipakai dalam sertifikat itu 

bahasa Inggris atau bukan bahasa Tionghoa, 

diperlukan versi terjemahannya ke dalam 

bahasa Tionghoa atau bahasa Inggris. 

4 Pernyataan pribadi 

1) Ditulis dalam bahasa Tionghoa atau 

Inggris, berisi perkenalan diri, pengalaman 

belajar yang mengesankan, kegemaran dan 
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hobi, pengetahuan pada universitas 

pendaftaran, tujuan belajar dan perencanaan 

karier setelah lulus. 

2) Pada akhir pernyataan pribadi tersebut, 

pendaftar harus menulis “I certify that the 

information provided and all the application 

materials are true and correct” dan 

menandatanganinya. Tanpa jaminan dan tanda 

tangan, semua materi dalam pendaftaran akan 

dianggap tidak valid. 

Pendaftar yang memenuhi syarat akan mendapat Surat Rekomendasi 

dari badan rekomendasi seperti Kedubes atau Konjen. 

2) Pendaftar mengajukan permohonan kepada universitas kami. 

Prosedur pendaftaran adalah sebagai berikutnya: 

A. Pendaftaran Online 

Pendaftar melakukan registrasi dan login lewat akses pendaftaran 

situs universitas yakni http://application.sysu.edu.cn, lalu memilih 

“beasiswa universitas”, dan kemudian mengisi formulir pendaftaran 

dengan akurat dan lengkap. Akhirnya diunggah dokumen pemindaian 

seperti halaman informasi pribadi paspor, akta notaris sertifikat SMA 

beserta transkrip, sertifikat bahasa, sertifikat penghargaan dan bukti 

pengalaman, pernyataan pribadi dan Surat Rekomendasi. 

B. Informasi Penting 

a. Setelah diajukan Surat Aplikasi PendaftaranOnline, tidak 

diperlukan lagi pengiriman materi pendaftaran. 

b. Dalam sistem pendaftaran, dokumen pemindaian untuk materi 

pendaftaran yang diunggah oleh pendaftar harus jelas dan terbaca. 

Apabila materi tersebut tidak memenuhi persyaratan, pihak universitas 

tidak akan memprosesnya. 

 

5. Jumlah Subsidi 

1) Jurusan ilmu pengetahuan bahasa dan budaya/jurusan ekonomi 

dan manajemen: RMB 56.000/orang/tahun ajaran (termasuk biaya kuliah 

RMB 26.000/orang/ tahun ajaran dan biaya hidup RMB 30.000/orang/ 

http://application.sysu.edu.cn/
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tahun ajaran). 

2) Jurusan sains dan teknik: RMB 63.800/orang/tahun ajaran 

(termasuk biaya kuliah RMB 33.800/orang/ tahun ajaran dan biaya hidup 

RMB 30.000/orang/ tahun ajaran). 

3) Jurusan kedokteran: RMB 78.000/orang/tahun ajaran (termasuk 

biaya kuliah RMB 48.000/orang/ tahun ajaran dan biaya hidup RMB 

30.000/orang/ tahun ajaran). 

Bagian biaya hidup dari beasiswa akan sekaligus didistribusikan ke 

dalam rekening bank para mahasiswa setelah masuk universitas. Para 

penerima beasiswa akan dibebaskan biaya kuliah, namun harus 

membayar biaya akomodasi, biaya asuransi dan lain sebagainya, dan 

menanggung sendiri biaya visa ke Tiongkok dan tiket pulang-pergi. 

 

6. Jangka Waktu Subsidi 

1) Pada prinsipnya, jangka waktu subsidi beasiswa menjangkau 

seluruh sistem pendidikan sarjana; 

2) Apabila tingkat bahasa pendaftar belum memenuhi persyaratan 

namun diterima, dia akan diberikan kursus lanjutan bahasa Tionghoa 

selama 1 tahun. Jangka waktu ini juga termasuk ke dalam subsidi 

beasiswa.  

3) Pihak universitas akan melakukan evaluasi beasiswa tahunan 

berdasarkan keadaan belajar dan penampilan komprehensif mahasiswa 

asing. Yang lulus dari evaluasi tersebut akan terus menerima subsidi 

beasiswa. 

 

7. Prosedur Seleksi: 

1) Dalam jangka waktu pendaftaran setiap periode, Universitas Sun 

Yat-sen dan badan rekomendasi seperti Kedubes atau Konjen 

bersama-sama membimbing dan menerima materi pendaftaran dari para 

siswa, lalu materi tersebut akan dikumpulkan dan disampaikan kepada 

badan rekomendasi seperti Kedubes atau Konjen. Mereka akan memilih 
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dan merekomendasi siswa unggulan dengan surat rekomendasi.  

2) Sebelum batas waktu pendaftaran setiap periode, badan 

rekomendasi seperti Kedubes atau Konjen akan mengirimkan daftar 

rekomendasi ke alamat email ini: wuhao36@mail.sysu.edu.cn dan 

yangwq6@mail.sysu.edu.cn. 

3) Dalam 2 minggu setelah lewat batas waktu pendaftaran setiap 

periode, universitas kami akan membentuk “Tim Ahli Evaluasi” yang 

bertugas meninjau materi pendaftaran. Bila perlu, akan diatur sebuah 

wawancara secara tatap muka atau jarak jauh untuk evaluasi 

komprehensif. 

4) Sebelum tanggal 30 Mei akan diumumkan daftar masuk. 

 

8. Informasi Konsultasi 

Kontak: Wu Hao, Yang Weiqiong 

E-mail: wuhao36@mail.sysu.edu.cn, yangwq6@mail.sysu.edu.cn 

Fax: 0086-20-84115621 

Tel: 0086-20-84112480/ 84110848 

Alamat: Office for International Students’ Affairs, Sun Yat-sen 

University, No.135 Xingang Rd. West, Guangzhou, P.R. China, 510275 
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