
Kelas Khusus Industri-
Akademik (2 + I)

Indonesia



Mahasiswa Asing
Jumlah Siswa

 Sampai tahun 2021, sekolah ini memiliki total 100 siswa
asing.

 Sampai tahun 2021, terdapat total 14 kelas khusus untuk
kerjasama industri‐universitas internasional dengan total
420 siswa.

Jumlah siswa asing di sekolah kami berjumlah 520



Kepedulian kami
Kepedulian kami 
 Menyediakan berbagai acara agar bisa bercampur budaya

Taiwan
 Menyediakan asisten Indonesia untuk memberikan

kehangatan dari rumah.
 Menyediakan perawatan medis dan layanan penanganan

darurat.
 Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi

untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka.

Tingkat kepuasan siswa asing terhadap kami sebesar
97.6%



Kepedulian kami
Menyediakan asisten asing - Proporsi asisten asing di sekolah kami adalah yang 
tertinggi di Taiwan

Ada 15 asisten asing di sekolah kami

 Setiap kelas khusus kami menyediakan asisten
asing (setiap asisten telah menyelesaikan studi di
Taiwan) untuk memberikan bantuan terjemahan
dan perawatan hidup 。

Mereka mempunyai pengalaman belajar di Taiwan dan bisa dipercaya



Kepedulian kami
Bantuan medis dan darurat
 Sekolah bertanggung jawab untuk membantu siswa dalam

perawatan medis dan menangani urusan darurat, dan terdapat
kendaraan khusus untuk mengantar siswa ke dokter.

 Kantor kami saat ini memiliki 22 staf (termasuk 15 asisten
asing)



Pelayanan medis



Kepedulian kami
Kunjungan Budaya-Alami budaya Taiwan yang beragam



Kepedulian kami
Aktifitas sekolah – berbaur dengan lingkungan kampus



Kepedulian kami
Pesta tahunan– 2018 ada 33 meja Doorprice tiket pesawat PP



Kepedulian kami
Pesta tahunan– 2019 ada 42 meja Doorprice 10 tiket pesawat PP



Kepedulian kami
pesta – 2020 Doorprice 16 tiket pesawat PP



Penghargaan
Mahasiswa Departemen Seni Pertunjukan berpartisipasi dalam Pertunjukan Pesta
Tahun Baru Imlek



Penghargaan
Yiqi Zeng dari Malaysia memenangkan banyak penghargaan pada 2018 dan Malaysia 
Golden Star Awards 2019



Penghargaan
Huixin Xie dari Malaysia memenangkan "Kompetisi YuenDung Master Koki " 

13



Penghargaan
Yifen Ye dari Malaysia memenangkan Medali Perak untuk Kopi Latte Profesional
Internasional 2020NTT
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Penghargaan
Tim sepak bola kami memenangkan juara 3 pada pertandingan sepak bola piala perguruan
tinggi tahun 2018
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Penghargaan
Tim sepak bola kami memenangkan juara 2 pada pertandingan sepak bola piala perguruan
tinggi tahun 2019
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Penghargaan
Tim sepak bola kami memenangkan juara 2 pada pertandingan sepak bola piala perguruan
tinggi tahun 2020
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Tim mahasiswa asing Frisbee berhasil meraih juara
pertama di Turnamen Frisbee Nasional 2019

Penghargaan
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Mahasiswa kelas industri-akademis berhasil memenangkan 3 masterpiece pada National 
and Asian Robotics Competition 2018

Robotics Competition 2018
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Penghargaan



Mahasiswa akademi industri ini berhasil meraih juara 1, 2 dan masterpiece dari Kompetisi
Robotika Nasional dan Asia 2019
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Penghargaan



Mahasiswa kelas industri-akademik memenangkan 1st, 2nd dan masterpiece dari Kompetisi
Robotika Baru Internasional TIRT 2019

21

Penghargaan



Mahasiswa akademi industri memenangkan Kompetisi Keterampilan Nasional Festival 
Makanan Mazu 2020 1 Emas, 6 Perak, dan 13 Perunggu
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Penghargaan



Biaya sekolah

Tahun pertama per semester
Uang sekolah dan biaya lain-lain NT $ 0
Biaya asrama NT $ 0
Uang sekolah+biaya asrama persemester
sekitar NT $ 0

Biaya asuransi, biaya penggunaan komputer, izin tinggal
dan biaya aplikasi izin kerja ... dll akan dikenakan secara
terpisah sekitar NT 8.000



Biaya sekolah

Tahun kedua dan seterusnya per semester
Uang sekolah dan biaya lain-lain NT $40,843
Biaya asrama NT $7,500

Uang sekolah+biaya asrama persemester
sekitar NT $48,343
(Uang sekolah yang tercantum di atas telah dipotong
dari beasiswa NT $10.000)

Biaya asuransi, biaya penggunaan komputer, izin tinggal
dan biaya aplikasi izin kerja ... dll akan dikenakan secara
terpisah sekitar NT $ 8.000



Magang dan studi kerja

semester 1 2 3 4 5 6

Studi
kerja

Studi
kerja

Studi
kerja

Magang
dan
studi
kerja

Magang
dan
studi
kerja

Magang
dan
studi
kerja



Studi kerja
Jika siswa memiliki kebutuhan finansial, setelah
mendapatkan izin kerja, sekolah dapat membantu
mencari studi kerja, max 20 jam per minggu
Gaji per jam NT $ 160
Gaji bulanan sekitar NT $ 12.000 (berdasarkan 80 jam)
Keterangan : gaji menurut jam kerja



Magang
Magang di luar kampus dimulai pada semester keempat, 
20 jam seminggu
Gaji per jam 160元
Gaji bulanan 12,000元(80 jam)
Keterangan : gaji menurut jam kerja

Gaji magang+studi kerja 24,000元(80 jam)



Subsidi pencegahan epidemi
Subsidi sekolah untuk biaya hotel pencegahan epidemi dan biaya transportasi

14hari subsidi hotel
Biaya transport

Subsidi hotel
NT $7,000元

Biaya transport 
ditanggung sekolah

Sekolah berusaha sebaik mungkin untuk meminimalkan 
dampak ekonomi dari epidemi covid-19 pada orang tua



入學標準



入學標準



入學標準



臺灣防疫相關規範

Peraturan pencegahan epidemi Taiwan yang relevan (termasuk

aplikasi dan biaya untuk masuk karantina, manajemen

perbatasan, dan stasiun karantina terpusat) harus ditangani

sesuai dengan peraturan yang relevan dari Pusat Komando

Epidemi Pusat (CECC) dan Badan Imigrasi Nasional.



學校有好學生
School with good students

企業有好人才
The company has good talents

學生有好技術
Students with good skills

黎明技術學院培育境外生共創三贏



謝謝聆聽，敬請指教
Thank you for your attention!


