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Program Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Cina untuk Pelajar Internasional 

Departemen Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Kedua, National Taiwan Normal University 

（Nama asal: Departemen Mandarin dan Budaya untuk Pelajar Internasional） 

 

 Keistimewaan dari Departemen: 

 Departemen ini hanya menerima pelajar Internasional untuk program sarjana yang 

diajarkan dalam Bahasa Mandarin dan semakin mengenal budaya Tionghoa. 

 Murid kami berasal lebih dari 40 negara, sehingga departemen ini mendidik pelajar dalam 

lingkungan multikultural. 

 Pelajaran dalam program sarjana 4 tahun ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan 

berbahasa Mandarin dan komunikasi antar budaya.  

 Aplikasi praktis Bahasa Mandarin yang kaya dan pelajaran-pelajaran yang melatih 

kemampuan berbahasa para murid untuk bekerja di masa depan.  
 

 

 Kurikulum 

 Ruang lingkup pengajaran: teknik dan pengetahuan Bahasa Mandarin, Seni Budaya, 

Praktek Pengajaran Bahasa Mandarin, Sosial Budaya dan Ekonomi, Bisnis, dan 

perdagangan dsb. 

 Tahun ajaran I dan II: Pelatihan Dasar Mandarin (Dengar-Bicara-Baca-Tulis), 

Pengetahuan Dasar Bahasa Mandarin, Kebudayaan Tionghoa, Seni Tradisional Tionghoa, 

Linguistik Bahasa Mandarin, dsb. 

 Tahun ajaran III dan IV: Literatur, Sejarah, Filsafat, Mandarin Bisnis, Teknik Mengajar, 

Pemandu wisata Museum National Palace, Bahasa Mandarin untuk bidang Pariwisata, 

dan lain-lain. 
 

 

 Prospek Karir 

 Menjadi pengajar Bahasa Mandarin di negara asal 

 Penerjemah lisan dan tulisan Bahasa Mandarin 

 Perancang dan pelaksana pertukaran budaya atau ekonomi asing 

 Pemandu wisata dan budaya dwibahasa 

 Reporter dan editor dwibahasa 

 Melanjutkan studi di bidang pengajaran Bahasa Mandarin, Penelitian Bahasa Mandarin 

secara Internasional, Manajemen Bisnis atau Ekonomi dan/atau bidang lainnya. 
 

 

 Persyaratan Kelulusan 

 Kredit kelulusan minimal 128 SKS, 

 Kelulusan dibatasi minimal 3-4 tahun, maksimal 6 tahun. 

 

 



 Pendaftaran 

 Menerima 50 mahasiswa internasional per tahun. 

 Waktu pendaftaran: Mulai bulan Agustus setiap tahunnya dan berakhir pada bulan 

November setiap tahun nya. Informasi lebih lanjut silakan cek 

http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/ 

 Persyaratan pendaftaran: Lulusan Sekolah Menengah Atas/ lebih tinggi, tidak 

berkewarganegaraan Republik China (Taiwan), dan tidak berbahasa Mandarin sebagai 

bahasa ibu. 

 Semester baru dimulai pada setiap tahun bulan September. 

 Dokumen yang diserahkan harap disesuaikan dengan brosur pendaftaran, yang meliputi: 

 

1. Dua (2) surat rekomendasi, 

2. Autobiografi dan essai mengenai rencana masa depan (dalam Bahasa Mandarin atau 

Bahasa Inggris, dianjurkan untuk melampirkan tulisan tangan autobiografi dalam Bahasa 

Mandarin), 

3. Sertifikat kemampuan Bahasa Mandarin, seperti TOCFL, HSK, atau transkrip dari 

sekolah Bahasa  (Jika tidak ada, mohon siapkan surat keterangan pengalaman belajar Bahasa 

Mandarin) 

4. 1 menit rekaman suara yang memperkenalkan diri sendiri dalam Bahasa Mandarin 

(rekaman audio mohon di kirim lewat email ke : application_clc@ntnu.edu.tw. Subjek Email 

dan nama file audio diberi nama sesuai nomor aplikasi formulir) 
 

 Prosedur pendaftaran: 

Daftar online（http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/）   

 

 Biaya Kuliah 

Biaya akan disesuaikan setiap tahunnya dengan pengumuman resmi dari pihak Universitas 

Satuan：NTD (台幣)/semester 

 

 Beasiswa  

Untuk informasi mengenai beasiswa untuk murid internasional, silahkan dilihat di 

https://goo.gl/JZP33m 

Website departemen：http://www.tcsl.ntnu.edu.tw/ 

Telepon：(＋886-2)7749-5187；Email: clc@ntnu.edu.tw    

  Fax：(＋886-2)2341-9746；Alamat：106 台北市大安區和平東路一段 162號 

Per Semester NTD USD 

Biaya Kuliah sekitar 47,180元～55,200元 sekitar 1,600~1,900 Dollar 
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