Program Pertukaran Mahasiswa Internasional 2013
Universitas Bengkulu
Kerjasama Luar Negeri (KLN) Universitas Bengkulu memberikan kesempatan kepada mahasiswa
Universitas Bengkulu untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Internasional Tahun 2013.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, program pertukaran mahasiswa tahun ini akan
mengikutsertakan beberapa universitas tujuan tambahan di Thailand, Malaysia dan Kamboja. Saat
ini, universitas tujuan yang dapat dipilih adalah:
1. Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV), Thailand
(www.rmutsv.ac.th/english)
2. Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Malaysia (www.umk.edu.my)
3. University of Battambang (UBB), Kamboja (www.ubb.edu.kh)
4. Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia (www.usm.my)
5. Thaksin University* (TSU), Thailand (www.tsu.ac.th/eng)
*sedang menunggu konfirmasi

PROGRAM PILIHAN
1. Magang (2 bulan)
2. Pertukaran Budaya (2 bulan)
3. Mengambil mata kuliah* (paling lama 2 semester)
*mengambil mata kuliah saat ini hanya bisa di RMUTSV
Catatan: Tahun ini peserta tidak diperkenankan mengambil program KKN

PERSYARATAN DAN KETENTUAN
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu dan setidaknya berada di
semester 4 (empat).
2. Tidak mengambil mata kuliah apapun di UNIB selama mengikuti program pertukaran.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
4. Mampu berbahsa inggris, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL atau sertifikat test kemampuan
bahasa inggris lainnya.
5. Surat pernyataan dari orang tua.
6. Surat persetujuan dari dosen pembimbing akademik (PA) dan ketua jurusan / program
studi.
7. Pernyataan kesetaraan / ekivalensi program yang diambil dari ketua jurusan / program
studi dan dekan.
8. Lulus seleksi administrasi dan wawancara.

FASILITAS
Setiap peserta program pertukaran akan memperoleh
1. Bantuan biaya tiket penjalanan dan visa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
2. Bantuan asuransi kesehatan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Uang bulanan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, bergantung pada
periode program.
4. Bebas biaya pendidikan di universitas tujuan (peseta tetap wajib membayar SPP di Unib).
5. Bebas biaya akomodasi di universitas tujuan.

KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN
Dengan mengikuti program pertukaran ini, peserta akan:
1. Memperoleh pergaulan internasional
2. Merasakan pengalaman akademik internasional, kuliah di luar negeri.
3. Mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
4. Mendapatkan pengalaman pertukaran budaya.

PENDAFTARAN
1. Tidak ada pungutan biaya apapun untuk mengikuti program ini.
2. Calon peserta harus mendaftar secara online. Pendaftaran online dibuka 5 – 13 Maret 2013.
3. Setelah selesai mendaftar online, calon peserta dapat mengunduh formulir pendaftaran
pada halaman pendaftaran. Formulir harus dicetak dan ditandatangani sesuai dengan
yang dibutuhkan.
4. Berkas pendaftaran harus berisi:
• Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap
• Foto kopi KTM
• Foto kopi transkrip nilai atau KHS dari semester 1 sampai semester terakhir.
• Pasfoto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
• Foto kopi sertifikat TOEFL atau tes kemampuan bahasa Inggris
• Foto kopi sertifikat lainnya jika ada.
5. Calon peserta harus menyerahkan berkas pendaftaran ke bagian akademik di masingmasing fakultas paling lambat 15 Maret 2013.
6. Peserta yang lulus seleksi administrasi diumumkan di laman KLN pada 22 March 2013.

Tanggal penting
•
•
•
•
•

05 - 11 March 2013
05 - 15 March 2013
22 March 2013
25 - 28 March 2013
01 April 2013

Pendaftaran online
Pengumpulan berkas pendaftaran
Pengumuman seleksi administrasi
Tes wawancara
Pengumuman hasil akhir

