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Wawancara Online dan Pengenalan Surat Izin 

Admisi Bersyarat (Conditional Offer) 

Haiqingban Periode 41 

Diperbarui  tanggal  24 Agustus 2021  

I. Tujuan: 

(I) Pihak pelajar: Agar pemuda luar negeri yang 

berkeinginan untuk datang belajar ke Taiwan dapat 

langsung mengadakan kontak dan berkonsultasi 

secara online dengan sekolah melalui “Loket 

Konsultasi Digital” masing-masing sekolah yang 

dirangkum Komite ini, serta lebih awal memastikan 

jurusan yang dibuka pada periode ini dan lebih awal 

mempersiapkan perihal datang belajar ke Taiwan.  

(II) Pihak sekolah: Melalui ini, menyediakan tindakan 

motivasi terkait bagi pelajar yang berkeinginan untuk 

langsung masuk sekolah, mempermudah pembukaan 

kelas. 

II. Sekolah partisipan (total 11 sekolah): Providence University, 

Hungkuang University, Shu-Te University, Kun Shan University, 

Yuanpei University of Medical Technology, Chung Hua 

University, Nan Kai University of Technology, Hungkuo Delin 

University of Technology, Minghsin University of Science and 

Technology, Dayeh University, dan Lunghwa University of 

Science and Technology. 

III. Jadwal: 1 Agustus 2021 s.d. 30 September 2021.  

IV. Metode: 

(I) Pihak pelajar: Memenuhi kualifikasi persyaratan 

permohonan pendaftaran Haiqingban. Akan tetapi, 

setiap pelajar hanya dapat mendaftar satu sekolah 
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satu jurusan. 

1. Bagi yang lahir di luar negeri dan telah memperoleh hak 

kewarganegaraan atau hak tinggal permanen di tempat 

tinggal luar negeri atau paspor ROC (Taiwan) yang 

dimiliki telah disahkan dengan “status diaspora” 

semenjak keluar dari Taiwan. 

2. Pemuda keturunan Tionghua yang tengah menempuh 

pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun kedua atau 

yang lebih tinggi (yaitu tengah menempuh pendidikan 

Sekolah Menengah Atas tahun kedua sekolah Tionghua 

di tempat tinggal luar negeri atau yang setara, termasuk 

pendidikan menengah (secondary education) tahun 

kelima sesuai sistem pendidikan Inggris), berusia di 

bawah 40 tahun (lahir setelah tanggal 1 Juli 1981). Jika 

pendaftar wanita memiliki anak, dapat melampirkan 

dokumen bukti terkait. Setiap kali dapat diperpanjang 

hingga anak berusia 2 tahun, tetapi maksimal tidak boleh 

melebihi 45 tahun. 

3. Bertubuh sehat, berkelakuan baik, tidak memiliki 

kebiasaan buruk. 

4. Memiliki tingkat riwayat pendidikan yang sesuai dengan 

kualifikasi permohonan pendaftaran masing-masing 

jurusan. 

5. Mengetahui Bahasa Mandarin dengan baik serta 

memiliki kemampuan mencatat dalam Bahasa Mandarin. 

(II) Pihak sekolah: 

1. Sekolah penyelenggara menetapkan kuota pelajar 

masing-masing sekolah, persyaratan pendaftaran, dan 

tindakan untuk memotivasi pelajar yang berlaku untuk 
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program ini. 

2. Memotivasi pelajar yang berkonsultasi melalui 

loket konsultasi digital, membantunya agar dapat 

mengikuti informasi untuk melanjutkan 

pendidikan, segera berkonsultasi tentang 

perencanaan kurikulum sekolah dan jurusan yang 

diinginkan, tindakan bimbingan, dan subsidi 

terkait. 

3. Sebelum memulai wawancara online, meminta 

pelajar untuk menunjukkan tabel  pemeriksaan 

material yang telah dibubuhi stempel oleh 

organisasi sponsor dan dokumen bukti yang 

diminta dalam persyaratan permohonan masing-

masing sekolah (seperti bukti pendapatan rendah 

yang diterbitkan kelurahan, surat rekomendasi) 

untuk menjamin pelajar tersebut memenuhi 

kualifikasi permohonan wawancara online.  

4. Setelah wawancara sukses, bersama pelajar 

menandatangani “Surat Izin Admisi Bersyarat”, 

menyediakan satu buah untuk disimpan pelajar 

pemohon, serta mengirimkan kepada Komite ini 

sebelum batas akhir pendaftaran sebagai referensi.  

V. Cara permohonan: 

(I) Memeriksa kualifikasi:  

1. Pelajar memeriksa ketentuan permohonan program, 

kualifikasi pendaftaran, dan ketentuan masing -

masing sekolah melalui “Wawancara Online dan 

Surat Izin Admisi Bersyarat (Conditional o ffer)” 

dalam “Zona Perekrutan Pelajar Online Haiqingban 
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Periode 41” pada situs resmi Komite ini.  

2. Jika ada sekolah dan jurusan yang diinginkan, 

melakukan wawancara lebih lanjut.  

(II) Menyiapkan dokumen: 

1. Pelajar menyerahkan dokumen pendaftaran sesuai 

ketentuan panduan perekrutan pelajar, serta mengisi 

kode jurusan sekolah yang diinginkan untuk 

mendaftar wawancara online sebagai urutan 

pertama pada urutan keinginan dalam formulir 

pendaftaran dan membubuhkan catatan ingin 

menggunakan wawancara online (seperti contoh ). 

2. Demi menghindari tidak dapat melaksanakan 

pembagian dikarenakan kelas dari keinginan yang 

diisi belum dapat dibuka dengan lancar, harap 

pelajar mengisi lengkap 8 urutan keinginan sesuai 

keinginan belajar.  

3. Selain itu, karena admisi sekolah yang sebenarnya tetap 

didasarkan pada pembagian sesuai keinginan dalam 

formulir pendaftaran yang diisi pelajar, harap pelajar 

memastikan apakah kode jurusan yang diisi sudah benar. 

(III) Mengirimkan riwayat pendidikan kepada 

organisasi sponsor untuk diverifikasi:  

1. Pelajar terlebih dahulu mengirimkan dokumen 

permohonan (tabel pemeriksaan material, formulir 

permohonan rangkap 2, surat pernyataan, kartu 

informasi dasar pelajar luar negeri, fotokopi 

dokumen izin tinggal di tempat tinggal luar negeri, 

fotokopi ijazah kelulusan atau sertifikat menempuh 

pendidikan dan rapor) kepada organisasi sponsor 
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untuk memastikan pelajar memenuhi kualifikasi 

persyaratan permohonan dan verifikasi riwayat 

pendidikan Haiqingban, serta menjelaskan kepada 

organisasi sponsor bahwa ingin menggunakan 

program wawancara online.  

2. Setelah selesai melakukan verifikasi, meminta 

organisasi sponsor membubuhkan centang pada 

masing-masing item verifikasi dalam tabel 

pemeriksaan kualifikasi serta membubuhkan 

stempel (seperti contoh), kemudian memindai dan 

mengirimkannya melalui email kepada pelajar 

untuk disimpan. 

3. Organisasi sponsor menyimpan dulu dokumen 

pendaftaran dan pada saat setelah pelajar 

menyerahkan surat izin admisi, mengirimkannya 

bersama-sama ke kantor perwakilan yang akan 

meneruskannya kepada Komite ini. 

(IV) Menghubungi sekolah: pelajar menghubungi loket 

konsultasi digital dari sekolah yang diinginkan 

serta menunjukkan tabel pemeriksaan material 

yang telah dibubuhi stempel oleh organisasi 

sponsor dan dokumen bukti yang diminta dalam 

persyaratan permohonan masing-masing sekolah 

(seperti bukti pendapatan rendah yang diterbitkan 

kelurahan, surat rekomendasi) untuk memastikan 

pelajar memenuhi kualifikasi pendaftaran 

wawancara online, baru dapat melaksanakan 

wawancara online. 

(V) Wawancara sukses: 
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1. Pelajar bersama dengan sekolah menandatangani 

“Surat Izin Admisi Bersyarat” secara online, serta 

menyimpan masing-masing. 

2. Sekolah kemudian mengirimkan “Surat Izin Admisi 

Bersyarat” kepada Komite ini sebagai referensi.  

(VI) Mengirimkan material:  

1. Pelajar mengirimkan “Surat  Izin Admisi Bersyarat” 

kepada organisasi sponsor, serta memberitahukan 

telah menyelesaikan wawancara online.  

2. Organisasi sponsor membubuhkan centang pada 

pilihan Lainnya dalam tabel pemeriksaan material 

serta memberikan catatan telah menyerahkan “Surat 

Izin Admisi Bersyarat”.  

3. Terakhir, organisasi sponsor mengirimkan bersama-

sama semua dokumen pendaftaran pelajar dan 

“Surat Izin Admisi Bersyarat” ke Instansi Luar 

Negeri yang akan meneruskannya kepada Komite 

ini. 

(VII) Pembagian:  

1. Komite ini memeriksa apakah keinginan yang diisi 

pelajar sesuai dengan surat izin admisi dan 

menyerahkan surat izin admisi kepada organisasi 

pembagian untuk melakukan pembagian.  

2. Setelah melalui persetujuan Komite ini dan 

memperoleh pembukaan kelas, dapat dilakukan 

pembagian terhadap keinginan yang diisi pelajar 

pada tahun tersebut dengan menerapkan program 

admisi sekolah ini. Jika kelas belum dibuka, 

pembagian selanjutnya akan dilakukan sesuai 
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dengan urutan keinginan berikutnya yang diisi 

pelajar. 

(VIII) Melaksanakan persyaratan admisi: meminta 

sekolah penyelenggara yang menandatangani 

“Surat Izin Admisi Bersyarat” bersama pelajar, 

pada saat setelah admisi sekolah sungguh-

sungguh melaksanakan persyaratan admisi yang 

tertera dalam surat izin admisi.  
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• Memeriksa ketentuan permohonan program melalui "Zona Perekrutan Pelajar 
Online Haiqingban Periode 41" pada situs resmi Komite ini. 

Memeriksa kualifikasi 

• Menyiapkan dokumen permohonan, serta mengisi kode jurusan sekolah yang 
diinginkan untuk mendaftar wawancara online sebagai urutan pertama pada 
urutan keinginan dalam formulir pendaftaran. 

Menyiapkan dokumen 

• Pelajar terlebih dahulu mengirimkan dokumen permohonan kepada organisasi 
sponsor, serta menjelaskan kepada organisasi sponsor bahwa ingin 
menggunakan program wawancara online. 

Verifikasi riwayat pendidikan 

• Setelah selesai melakukan verifikasi, memohon organisasi sponsor 
membubuhkan centang pada masing-masing item verifikasi dalam tabel 
pemeriksaan kualifikasi serta membubuhkan stempel, kemudian memindai dan 
mengirimkannya melalui email kepada pelajar untuk disimpan. 

Tabel pemeriksaan pemenuhan kualifikasi 

• Pelajar menghubungi sekolah melalui loket konsultasi masing-masing sekolah, 
serta menunjukkan bukti tabel pemeriksaan kualifikasi yang telah dibubuhi 
stempel oleh organisasi sponsor, baru dapat melaksanakan wawancara online. 

Menghubungi sekolah 

• Wawancara sukses, pelajar bersama dengan sekolah menandatangani "Surat 
Izin Admisi Bersyarat" secara online, serta menyimpan masing-masing. Sekolah 
mengirimkan dokumen tersebut di atas kepada Komite ini sebagai referensi. 

Wawancara sukses 

• Pelajar mengirimkan surat izin admisi kepada organisasi sponsor. 

• Organisasi sponsor mengirimkan semua dokumen permohonan pelajar ke 
Instansi Luar Negeri yang akan meneruskannya kepada Komite ini. 

Mengirimkan material 

• Komite ini akan memeriksa apakah keinginan yang diisi pelajar sesuai 
dengan surat izin admisi untuk melakukan pembagian. Jika kelas dari 
keinginan yang diisi belum dapat dibuka dengan lancar, pembagian akan 
dilakukan sesuai dengan urutan keinginan berikutnya yang diisi pelajar. 

Pembagian 

• Meminta sekolah penyelenggara yang menandatangani "Surat Izin Admisi 
Bersyarat" bersama pelajar, pada saat setelah admisi sekolah sungguh-sungguh 
melaksanakan persyaratan admisi yang tertera dalam surat izin admisi. 

Melaksanakan persyaratan admisi 


