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■ Beasiswa
�	Program beasiswa dukungan belajar Universitas Meikai Kampus Urayasu (bagi 

mahasiswa internasional)
Program beasiswa yang memiliki tujuan membantu keuangan para mahasiswa 

internasional yang memiliki motivasi belajar tinggi dan meringankan biaya kuliah 
tahun penerimaan.
(1) Sasaran

 • Mahasiswa internasional dengan biaya privat yang masuk melalui ujian masuk 
khusus mahasiswa internasional

 • Mahasiswa yang memiliki “JLPT N1” pada waktu masuk kuliah
(2) Besar keringanan
 Seluruh biaya kuliah pada tahun penerimaan (698.000 yen setahun)

� Beasiswa Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi untuk 
Mahasiswa Internasional 

Melalui proses seleksi, Organisasi Layanan Mahasiswa Jepang (JASSO) 
menawarkan beasiswa kepada individu-individu yang memiliki keunggulan prestasi 
di sekolah masing-masing dan karakter pribadi serta memerlukan bantuan finansial 
untuk melanjutkan studi di Jepang. 
(1) Jumlah beasiswa:
 Mahasiswa program sarjana: ¥48.000/bulan (selama satu tahun)
(2) Jumlah mahasiswa program sarjana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 

beasiswa pada tahun akademik 2017: 11

�	Lainnya
Beasiswa dari swasta ditawarkan oleh organisasi-organisasi lain

■ Fakultas Bahasa dan Budaya
 (Jurusan Bahasa Jepang, Jurusan Bahasa 

Inggris, dan Jurusan Bahasa Cina) 
■ Fakultas Ekonomi 
■ Fakultas Ilmu Real Estate
■ Sekolah Manajemen Perhotelan & Pariwisata

Program  
Sarjana
Kampus Urayasu adalah tempat penyelenggaraan ketiga fakultas dan satu sekolah – Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Ilmu Real Estate, dan Sekolah Manajemen Perhotelan & Pariwisata – dan keenam jurusannya. Lingkungan perkotaan di 
dekat kota Tokyo menawarkan beragam peluang pendidikan bagi para mahasiswa internasional yang datang ke Jepang untuk studi.

Fakultas dan Jurusan Kampus Urayasu, Dekat Pusat Kota Tokyo

Fakultas Bahasa dan Budaya 
■	Jurusan Bahasa Jepang

Pelatihan yang kami selenggarakan menghasilkan spesialis-spesialis bahasa Jepang 
yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang masyarakat dan budaya Jepang, 
serta kombinasi antara kepekaan dan pengetahuan luas tentang dunia internasional.

■	Jurusan Bahasa Inggris 
Mahasiswa mendapatkan keterampilan komunikasi yang berkelas dan praktis dalam 
kelas yang menawarkan banyak peluang untuk diskusi dan debat dalam bahasa 
Inggris.

■	Jurusan Bahasa Cina
Dengan menyelenggarakan pelatihan bahasa secara komprehensif dengan sistem 
pengajaran unik yang berfokus pada keterampilan berbicara, mahasiswa akan 
mendapatkan keterampilan bahasa Cina praktis yang bisa menjadi keunggulan di 
masyarakat Internasional.

Fakultas Ekonomi
■ Jurusan Ekonomi

Pelatihan yang kami selenggarakan membekali para profesional bisnis dengan 
keterampilan tingkat tinggi, agar memiliki daya tahan yang kuat dalam masyarakat 
global saat ini, di bidang kebijakan publik, finansial, manajemen, akuntansi, dan 
urusan keuangan, serta pengetahuan yang mencakup segala sesuatu dari masyarakat 
lokal sampai internasional.

Fakultas Ilmu Real Estate
■ Jurusan Ilmu Real Estate

Ini merupakan satu-satunya fakultas di Jepang yang mencetak ahli real estate yang 
memiliki keahlian yang diperlukan di masyarakat sesungguhnya melalui kajian-kajian 
ilmu real estate yang terdiri dari masing-masing bidang ekonomi, hukum, dan desain.

Sekolah Manajemen Perhotelan & Pariwisata
■ Jurusan Manajemen Perhotelan & Pariwisata
 Global Management Major (GMM)

Membina pemimpin yang dapat berkontribusi secara luas di masyarakat global yang 
berpusat dalam bidang perhotelan dan pariwisata dari sekarang.

 Hospitality & Tourism Major (HTM)
Membina sumber daya manusia yang dapat berkontribusi secara luas di lapangan 
perhotelan dan pariwisata seperti hotel, maskapai penerbangan, perjalanan, bridal, dll.

Jumlah Mahasiswa Program Sarjana 
(S1) Internasional

Catatan: Angka-angka ini dihitung per 1 Mei 2017. 

Universitas Meikai kampus Urayasu telah menerima mahasiswa internasional 
dari negara dan kawasan berikut. 
Tiongkok: 326, Vietnam: 124, Korea Selatan: 20, Nepal: 11, Taiwan: 10, Thailand: 
8, Malaysia: 7, Sri Lanka: 6, Hong Kong: 5, Myanmar: 4, Mongolia: 3, Indonesia: 
2, Uzbekistan: 2, Swedia: 1, Perancis: 1, Albania: 1, Amerika Serikat: 1 (total: 532 
mahasiswa)

Program Pemotongan Biaya Kuliah 30% Pemotongan Biaya Kuliah

Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Real Estate
� Biaya tanpa Pemotongan

Tahun pertama: ¥1.205.300
Tahun kedua dan seterusnya: ¥963.000 per tahun

�	Jumlah dan Periode Pembayaran dengan Program 
Pemotongan Biaya Kuliah
(1) Pemotongan biaya kuliah bisa didapatkan oleh 

mahasiswa yang  mencapai tingkat kinerja akademik 
tertentu. 

(2) Berdasarkan standar-standar prestasi akademik, 
seorang mahasiswa bisa mendapatkan potongan 
30% untuk biaya perkuliahan, yang akan dipotong 
dari pembayaran bulan Oktober setiap tahun.

Jumlah Pembayaran dengan Program Pemotongan Biaya Perkuliahan untuk Tahun Akademik 2019   (Unit: Yen)

Tahun 
Akademik

Periode 
Pembayaran Biaya Masuk Biaya 

Perkuliahan
Kewajiban 
Lain-Lain Total

Tahun ke-1

Pada saat 
pendaftaran 230.000 469.000 37.300 736.300

Oktober - 259.600* - 259.600
Total 230.000 728.600 37.300 995.900

Tahun ke-2 dan 
seterusnya 
(per tahun)

April - 469.000 25.000 494.000
Oktober - 259.600* - 259.600

Total - 728.600 25.000 753.600
*Setelah dilakukan pemotongan 30%
Catatan: 1. Biaya keanggotaan seumur hidup sebesar ¥30.000 akan dibayar ke himpunan alumni pada bulan 
Oktober di tahun ke-4 mahasiswa. 
2. Bagi yang telah menyelesaikan Kursus Bahasa Jepang Khusus, mereka dibebaskan dari biaya masuk.

Program Dukungan 
Mahasiswa Internasional

Beasiswa dan Program-Program Dukungan yang 
Membantu Mahasiswa Berfokus pada Studi Mereka

Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Real Estate, dan Sekolah Manajemen Perhotelan dan Pariwisata
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■Materi Ujian (Umum)
� Untuk yang Tinggal di Jepang: 
 Bahasa Jepang (ujian tertulis), wawancara, dan bacaan singkat yang dibaca 

dengan suara keras
•  Ujian tertulis

Kategori A: Ujian diselenggarakan oleh universitas 
Kategori B: Ujian diselenggarakan oleh universitas atau diberikan peringkat 
berdasarkan skor pelamar dalam Ujian Masuk Universitas Jepang (EJU) untuk 
Mahasiswa Internasional 
Kategori C: Ujian diselenggarakan universitas atau diberikan peringkat sesuai 
skor pelamar dalam Ujian Masuk Universitas Jepang (EJU) untuk Mahasiswa 
Internasional  

•  Bacaan singkat yang dibaca dengan suara keras
Untuk jurusan Bahasa Jepang, Jurusan Bahasa Cina, Jurusan Ekonomi, dan 
Fakultas Ilmu Real Estate, ujian membaca dengan suara keras akan dilakukan 
dalam bahasa Jepang. 
Untuk Jurusan Bahasa Inggris dan Jurusan Manajemen Perhotelan dan Pariwisata, 
ujian membaca dengan suara keras akan dilakukan dalam bahasa Inggris. 

� Untuk yang Tinggal di Luar Jepang (Ujian Masuk Sebelum Kedatangan [Kategori 
B]): Skor EJU dari bagian-bagian tes berikut: Bahasa Jepang dan salah satu 
“Jepang dan Dunia” atau matematika (kursus 1) 

 Calon mahasiswa wajib mengajukan sebuah pernyataan tentang alasan 
melamar ke universitas (ditulis dalam bahasa Jepang).

�	Skor EJU yang Berterima
Kategori B: Ujian EJU yang diikuti pada November 2016, Juni/November 2017, 
atau Juni 2018 
Kategori C: Ujian EJU yang diikuti pada Juni/November 2017 atau Juni/
November 2018 
Catatan: Skor pelamar untuk setiap bagian tes EJU akan dikonversi menjadi 100 
poin, dan esai dalam bahasa Jepang akan digunakan untuk melakukan penilaian 
umum terhadap kualifikasi pelajar. 

■ Persyaratan Aplikasi (Umum)
�	Bukan warga negara Jepang yang akan berumur 18 tahun atau lebih pada 31 

Maret 2019 

� Telah menyelesaikan atau diharapkan menyelesaikan 12 tahun pendidikan formal 
di sebuah negara asing sampai 31 Maret 2019, atau telah dianggap memiliki 
tingkat pendidikan yang setara oleh menteri pendidikan, budaya, olahraga, sains, 
dan teknologi. 

� Jika Anda terdaftar atau telah didaftarkan di sebuah sekolah umum atau sekolah 
kejuruan berbahasa Jepang, maka Anda diwajibkan memiliki persentase kehadiran 
90% atau lebih (desimal tidak dihitung) selama masa studi Anda di sekolah tersebut. 

 Catatan: Mahasiswa yang memiliki bahasa asli bahasa Inggris tidak harus melamar 
ke Jurusan Bahasa Inggris, begitu juga yang memiliki bahasa asli bahasa Cina tidak 
harus melamar ke jurusan Bahasa Cina.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan lain dan ujian 
masuk, silakan lihat panduan ujian masuk untuk tahun akademik 2019.

Ujian Masuk Jadwal dan Informasi Lainnya tentang Ujian Masuk 
untuk Mahasiswa Internasional

Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Real Estate,  
dan Sekolah Manajemen Perhotelan dan Pariwisata (Hospitality & Tourism Major)

Ujian Masuk Khusus untuk Mahasiswa Internasional 

Kategori Periode Aplikasi Tanggal Ujian Pengumuman Hasil

Umum
Kategori A 25 Sep-5 Okt 2018 20 Okt 2018 25 Okt 2018
Kategori B 12-22 Nov 2018 8 Des 2018 13 Des 2018
Kategori C 16–29 Jan 2019 17 Feb 2019 21 Feb 2019

Sekolah Manajemen Perhotelan dan Pariwisata (Global Management Major)
Ujian Masuk Khusus untuk Mahasiswa Internasional 

Kategori Periode Aplikasi Hari ujian pertama Hari pengumuman  
kelulusan ujian pertama Hari ujian kedua Hari pengumuman 

kelulusan ujian kedua

Umum
Kategori B 12-22 Nov 2018 8 Des 2018 13 Des 2018 22 Des 2018 26 Des 2018
Kategori C 16–29 Jan 2019 17 Feb 2019 21 Feb 2019 2 Mar 2019 7 Mar 2019

*Tidak ada lowongan untuk Kategori A Global Management Major Jurusan Manajemen Perhotelan dan Pariwisata Sekolah Manajemen Perhotelan dan Pariwisata.

■Materi Ujian (Umum)
� Untuk yang Tinggal di Jepang: 

“Ujian penilaian kemampuan pemahaman kuliah”, “wawancara”

� Untuk yang Tinggal di Luar Jepang (Ujian Masuk Sebelum Kedatangan)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat lampiran dokumen.

■ Persyaratan Aplikasi (Umum)
�	Bukan warga negara Jepang yang akan berumur 18 tahun atau lebih pada 31 

Maret 2019

� Telah menyelesaikan atau diharapkan menyelesaikan 12 tahun pendidikan formal 
di sebuah negara asing sampai 31 Maret 2019, atau telah dianggap memiliki 
tingkat pendidikan yang setara oleh menteri pendidikan, budaya, olahraga, sains, 
dan teknologi. 

� Jika Anda terdaftar atau telah didaftarkan di sebuah sekolah umum atau sekolah 
kejuruan berbahasa Jepang, maka Anda diwajibkan memiliki persentase 
kehadiran 90% atau lebih (desimal tidak dihitung) selama masa studi Anda di 
sekolah tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan lain dan ujian 
masuk, silakan lihat panduan ujian masuk untuk tahun akademik 2019.

■ Dukungan untuk Mahasiswa Internasional
�	Layanan Pendampingan (untuk Perpanjangan Visa, dll.)

Pada kondisi tertentu, universitas akan mewakili mahasiswa dalam pengurusan 
hal-hal yang terkait visa dan mengajukan permohonan ke Kementerian Biro 
Imigrasi Keadilan (misal: untuk perpanjangan visa dan izin untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas yang tidak ditetapkan). 

�	Asrama Mahasiswa, Dll.
Universitas tidak memiliki asrama mahasiswa namun terdapat 2 program 

berikut terkait jaminan bersama untuk apartemen, dan sebagainya.
1. Layanan jaminan sewa tempat tinggal Global Trust Networks Co.,Ltd.
2. Program jaminan lembaga Universitas Meikai 

�	Dukungan Pencarian Kerja untuk Mahasiswa Internasional 
Universitas secara aktif memberikan bantuan pencarian kerja kepada 

mahasiswa internasional seperti mengadakan seminar bantuan pencarian kerja 
untuk mahasiswa internasional, dll.

–Acara untuk mahasiswa internasional– (pelaksanaan tahun akademik 2017)
[Sarjana] 
Tahun kedua
Maret Orientasi kegiatan mencari kerja untuk mahasiswa internasional
Tahun ketiga
Mei Wakaru! Seminar cara mencari kerja gaya Jepang
Juni  Seminar langkah-langkah persiapan dokumen untuk mahasiswa 

internasional
 Seminar langkah-langkah persiapan wawancara untuk mahasiswa 

internasional
November Wakaru! Seminar cara mencari kerja gaya Jepang
 Seminar langkah-langkah persiapan dokumen untuk mahasiswa 

internasional
Desember Seminar langkah-langkah persiapan wawancara untuk mahasiswa 

internasional
 Seminar langkah-langkah persiapan ujian tertulis untuk mahasiswa 

internasional
Maret Seminar perusahaan internal kampus (72 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Tahun keempat 
April Seminar perusahaan internal kampus (33 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Mei Seminar perusahaan internal kampus (13 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Juni Seminar perusahaan internal kampus (24 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Juli Pameran lowongan kerja perusahaan yang ingin merekrut mahasiswa 

internasional
September Seminar perusahaan internal kampus (42 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Oktober Pameran lowongan kerja perusahaan yang ingin merekrut mahasiswa 

internasional
Desember Seminar bersama perusahaan internal kampus bagi mahasiswa internasional 
 (8 perusahaan yang ingin merekrut mahasiswa internasional)
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Sekolah Pascasarjana Menghasilkan SDM dengan Pengetahuan 
dan Keterampilan Khusus Terkemuka

Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan
Linguistik terapan, sebuah bidang di mana para mahasiswa mempelajari 

berbagai topik yang terkait dengan bahasa dan perilaku manusia, 
mencakup beragam subjek, termasuk pendidikan bahasa asing, bahasa 
dan masyarakat, psikologi, komputer, literatur, dan kebudayaan. Terdapat  
tiga konsentrasi – pendidikan bahasa, etika bahasa, dan kebudayaan 
bahasa – dalam sekolah pascasarjana ini di samping juga menawarkan 
program pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Inggris. 
• Gelar

Program Master: Gelar Master linguistik terapan atau gelar master 
pendidikan bahasa Jepang 

Program Doktor: Gelar Doktor linguistik terapan atau gelar doktor 
pendidikan bahasa Jepang

Sekolah Pascasarjana Ekonomi
Sekolah pascasarjana ini terdiri dari mata kuliah ekonomi seperti bisnis, 

ekonomi dunia, lingkungan, masalah demografi, hukum perpajakan, 
akuntansi internasional, dan mata kuliah interdisipliner akademis dan 
praktis terkait lainnya. Untuk mewujudkan kurikulum dengan 2 bidang 
keahlian yaitu kelompok mata kuliah praktis dan mata kuliah dasar dan 
akademis yang mengasah keahlian khusus tiap mahasiswa, kami telah 
mengundang banyak staf pengajar demam pengalaman aktual yang kaya 
dari berbagai bidang. Di samping itu, kami juga memberikan perhatian 
pada mata kuliah analisis empiris dan literasi komputer.
• Gelar
 Program Master: Gelar Master di bidang ekonomi 

Sekolah Pascasarjana Ilmu Real Estate 
Sekolah pascasarjana satu-satunya di Jepang yang menggabungkan 

hasil penelitian individu dalam berbagai bidang seperti hukum, teknik, 
ekonomi, manajemen dan sebagainya sebagasi “ilmu real estate” 
dan secara keseluruhan menangani analisis pasar real esate sampai 
penciptaan lingkungan perkotaan. Sekolah pascasarjana ini menawarkan 
program yang luas dan memiliki keahlian tinggi dalam 3 bidang yaitu 
analisis real estate, kebijakan real estate, dan bisnis real estate. 
• Gelar 

Program Master: Gelar Master di bidang ilmu real estate 
Program Doktor: Gelar Doktor di bidang ilmu real estate

Jumlah Mahasiswa Pascasarjana 
Internasional

Catatan: Angka-angka ini dihitung per 1 Mei 2017

Universitas Meikai kampus Urayasu telah menerima mahasiswa 
internasional dari negara dan kawasan berikut. 
Tiongkok: 30; Vietnam: 6; Mongolia: 1; Amerika Serikat: 1 Nepal: 
1 (total: 39 mahasiswa)

■ Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan 

■ Sekolah Pascasarjana Ekonomi

■ Sekolah Pascasarjana Ilmu Real Estate

Sekolah 
Pascasarjana
Sekolah pascasarjana memberikan pengetahuan dan keterampilan lanjutan. Saat ini terdapat banyak mahasiswa internasional 
yang terdaftar di sekolah pascasarjana ini, dan universitas mendorong mereka untuk belajar bersama dengan rekan-rekan mereka 
dari Jepang. 

Program Pemotongan Biaya Kuliah 30% Pemotongan Biaya Kuliah

Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan, Ekonomi, dan Ilmu Real Estate

� Biaya tanpa Pemotongan
Tahun pertama: ¥901.200
Tahun kedua dan seterusnya: ¥700.000 per tahun

�	Jumlah dan Periode Pembayaran dengan Program 
Pemotongan Biaya Kuliah
(1) Pemotongan biaya kuliah bisa didapatkan oleh 

mahasiswa yang  mencapai tingkat prestasi 
akademik tertentu. 

(2) Berdasarkan standar-standar prestasi akademik, 
seorang mahasiswa bisa mendapatkan potongan 
30% untuk biaya perkuliahan, yang akan 
dipotong dari pembayaran bulan Oktober setiap 
tahun.

Jumlah Pembayaran dengan Program Pemotongan Biaya Perkuliahan untuk Tahun Akademik 2019
 (Unit: Yen)

Tahun 
Akademik

Periode 
Pembayaran Biaya Masuk Biaya 

Perkuliahan
Kewajiban 
Lain-Lain Total

Tahun ke-1

Pada saat 
pendaftaran 200.000 350.000 1.200 551.200

Oktober - 200.000* - 200.000

Total 200.000 550.000 1.200 751.200

Tahun 
ke-2 dan 

seterusnya 
(per tahun)

April - 350.000 - 350.000

Oktober - 200.000* - 200.000

Total - 550.000 - 550.000

*Setelah dilakukan pemotongan 30%
Catatan: 1. Lulusan dari program-program sarjana Universitas Meikai dan mereka yang telah 
menyelesaikan Kursus Bahasa Jepang Khusus dibebaskan dari pembayaran biaya masuk 
2. Bagi yang telah menyelesaikan program master Universitas Meikai, pembayaran biaya masuk 
dibebaskan ketika melamar untuk pendaftaran ke program doktor universitas. 
3. Kewajiban lain-lain untuk program-program doktor adalah ¥1.800.
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Program Dukungan 
Mahasiswa Internasional

Beasiswa dan Program-Program Dukungan yang 
Membantu Mahasiswa Berfokus pada Studi Mereka

■ Beasiswa
�	Beasiswa Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan 

Teknologi untuk Mahasiswa Internasional 
Melalui proses seleksi, Organisasi Layanan Mahasiswa Jepang (JASSO) 

menawarkan beasiswa kepada individu-individu yang memiliki keunggulan 
prestasi sekolah dan karakter pribadi serta memerlukan bantuan finansial untuk 
melanjutkan studi di Jepang.
(1) Jumlah beasiswa: 
 Mahasiswa pascasarjana: ¥48.000/bulan (selama satu tahun)
(2) Jumlah mahasiswa pascasarjana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 

beasiswa pada tahun akademik 2017: 1

�	Beasiswa Pemerintah Jepang (MEXT)
Ada sebuah sistem di mana para mahasiswa internasional yang dibiayai oleh 

swasta di sekolah pascasarjana diberikan beasiswa oleh pemerintah Jepang. 
(1) Kualifikasi (mahasiswa pascasarjana): Pelamar harus berusia di bawah 

35 tahun per 1 April. (Harap diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan lain 
berlaku). 

(2) Jumlah beasiswa 
 Mahasiswa pascasarjana: Mahasiswa doktor: ¥147.000/bulan 

Mahasiswa master: ¥146.000/bulan 
(sampai program standar diselesaikan)
Catatan: Jumlah di atas di luar biaya kuliah yang 
juga ditanggung. 

(3) Jumlah calon mahasiswa pascasarjana yang telah diterima pada tahun 
akademik 2018: 1

�	Lainnya
Beasiswa dari swasta ditawarkan oleh organisasi-organisasi lain

■ Dukungan untuk Mahasiswa Internasional
�	Layanan Pendampingan (untuk Perpanjangan Visa, dll.)

Pada kondisi tertentu, universitas akan mewakili mahasiswa dalam pengurusan 
hal-hal yang terkait visa dan mengajukan permohonan ke Kementerian Biro 
Imigrasi Keadilan (misal: untuk perpanjangan visa dan izin untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas yang tidak ditetapkan). 

�	Asrama Mahasiswa, Dll.
Universitas tidak memiliki asrama mahasiswa namun terdapat 2 program 

berikut terkait jaminan bersama untuk apartemen, dan sebagainya.
1. Layanan jaminan sewa tempat tinggal Global Trust Networks Co.,Ltd.
2. Program jaminan lembaga Universitas Meikai 

�	Dukungan Pencarian Kerja untuk Mahasiswa Internasional 
Universitas secara aktif memberikan bantuan pencarian kerja kepada 

mahasiswa internasional seperti mengadakan seminar bantuan pencarian kerja 
untuk mahasiswa internasional, dll.

–Acara untuk mahasiswa internasional– (pelaksanaan tahun akademik 2017)
[Pascasarjana] 
Tahun pertama
Mei Wakaru! Seminar cara mencari kerja gaya Jepang
Juni  Seminar langkah-langkah persiapan dokumen untuk mahasiswa 

internasional
 Seminar langkah-langkah persiapan wawancara untuk mahasiswa 

internasional
November Wakaru! Seminar cara mencari kerja gaya Jepang
 Seminar langkah-langkah persiapan dokumen untuk mahasiswa 

internasional
Desember Seminar langkah-langkah persiapan wawancara untuk mahasiswa 

internasional
 Seminar langkah-langkah persiapan ujian tertulis untuk mahasiswa 

internasional
Maret Seminar perusahaan internal kampus (72 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Tahun kedua 
April Seminar perusahaan internal kampus (33 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Mei Seminar perusahaan internal kampus (13 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Juni Seminar perusahaan internal kampus (24 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Juli Pameran lowongan kerja perusahaan yang ingin merekrut mahasiswa 

internasional
September Seminar perusahaan internal kampus (42 perusahaan yang ingin 

merekrut mahasiswa internasional)
Oktober Pameran lowongan kerja perusahaan yang ingin merekrut mahasiswa 

internasional
Desember Seminar bersama perusahaan internal kampus bagi mahasiswa internasional 
 (8 perusahaan yang ingin merekrut mahasiswa internasional)

Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan, Ekonomi, dan Ilmu Real Estate

■Materi Ujian (Umum)
●	Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan 
 Bahasa asing (bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahasa Cina; tidak termasuk 

bahasa asli pelamar), materi khusus (<wajib> esai singkat yang terkait dengan 
linguistik terapan dan salah <pilihan> satu topik khusus yang terkait bahasa Jepang, 
bahasa Inggris, dan bahasa Cina), dan wawancara 

●	Sekolah Pascasarjana Ekonomi
 Esai-esai singkat (<wajib> satu tentang isu ekonomi terkini), materi khusus (<pilihan> 

satu dari sekumpulan pertanyaan tentang topik-topik berikut: ilmu ekonomi, ilmu 
akuntansi manajemen, dan hukum perpajakan) dan wawancara

●	Sekolah Pascasarjana Ilmu Real Estate 
	 Materi khusus (<wajib> satu tentang isu real estate terkini dan <pilihan> satu dari 

sekumpulan pertanyaan tentang topik-topik berikut: hukum, ilmu ekonomi, dan 
arsitektur dan kota) dan wawancara

■ Persyaratan Aplikasi
�	Individu yang telah lulus atau diharapkan lulus dari sebuah universitas di Jepang 

sampai Maret 2019 
 Catatan: Mereka yang telah memperoleh atau diharapkan memperoleh gelar sarjana 

di sebuah universitas dengan lama studi empat tahun memenuhi syarat.
�	Individu yang telah menyelesaikan atau diharapkan menyelesaikan 16 tahun 

pendidikan formal sekolah di sebuah negara asing sampai Maret 2019 
 Catatan: Mereka yang telah memperoleh atau diharapkan memperoleh gelar sarjana 

di sebuah universitas dengan lama studi empat tahun memenuhi syarat. 
�	Individu yang diketahui memiliki kemampuan akademik yang sama (atau lebih 

tinggi) dari lulusan universitas berdasarkan penjaringan individual oleh sekolah 
pascasarjana, dan akan mencapai usia 22 tahun saat penerimaan 

 Catatan: Mereka yang memenuhi syarat-syarat ini umumnya adalah lulusan dari 
program diploma (D3), sekolah tinggi kejuruan khusus, sekolah kejuruan, sekolah-
sekolah lain, dan lain-lain.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan lain dan program-program 
doktor Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan dan Ilmu Real Estate dan lebih banyak 
informasi tentang ujian masuk, silakan lihat panduan aplikasi sekolah pascasarjana 
untuk tahun akademik 2019.

Ujian Masuk Jadwal dan Informasi Lainnya tentang Ujian Masuk 
untuk Mahasiswa Internasional

Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan, Ekonomi, dan Ilmu Real Estate
Program Master 

Kategori Periode Aplikasi Tanggal Ujian Pengumuman Hasil
Jadwal A 14-21 Sep 2018 13 Okt 2018 19 Okt 2018
Jadwal B 23-29 Jan 2019 22 Feb 2019 1 Mar 2019 
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Kursus Bahasa Jepang Khusus Universitas yang Terbuka bagi Dunia

Biaya, Beasiswa, Dll. Biaya dan Program Beasiswa yang Memungkinkan 
Mahasiswa Berfokus pada Studi Mereka

■ Biaya
Tahun Akademik 2019 (Unit: Yen)

Periode 
Pembayaran

Biaya 
Masuk

Biaya 
Perkuliahan*

Kewajiban 
Lain-Lain Total

Pada saat 
pendaftaran 100.000 250.000 650 350.650

Oktober - 250.000 – 250.000

Total 100.000 500.000 650 600.650

*Biaya perkuliahan tidak mencakup biaya buku dan pasokan

■ Beasiswa
�	Beasiswa Toyoko Toyoda Universitas Meikai

Beasiswa ini diberikan dengan menggunakan donasi dari Toyoko 
Toyoda, seorang pensiunan profesor yang sebelumnya mengajarkan 
kelas-kelas tentang Jepang sebagai bagian dari Kursus Bahasa Jepang 
Khusus. Beasiswa ini diberikan melalui proses seleksi bagi kandidat-
kandidat yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi memerlukan 
bantuan finansial, memiliki ambisi akademik dan mencapai nilai 
yang sangat baik, dan memiliki tingkat kehadiran yang tinggi. Periode 
beasiswa ini adalah enam bulan. Beasiswa bulanan senilai ¥50.000. 
Pada tahun akademik 2017, beasiswa ini diberikan kepada empat 
mahasiswa pada kursus khusus. 

�	Beasiswa Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan 
Teknologi untuk Mahasiswa Internasional

Melalui proses seleksi, Organisasi Layanan Mahasiswa Jepang 
(JASSO) menawarkan beasiswa kepada individu-individu yang 
memiliki keunggulan prestasi sekolah dan karakter pribadi serta 
memerlukan bantuan finansial untuk melanjutkan studi di Jepang. 
(1) Jumlah beasiswa:
 Mahasiswa pascasarjana: ¥48.000/bulan (selama satu tahun)
(2) Jumlah mahasiswa pascasarjana yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan beasiswa pada tahun akademik 2017: 1

■ Tentang Kursus Bahasa Jepang Khusus
Kursus Bahasa Jepang Khusus didirikan pada tahun 1991. Lembaga ini 

mewujudkan semangat pertukaran internasional yang dimiliki Universitas 
Meikai dan menyediakan jenis pendidikan bahasa Jepang yang diperlukan 
siswa untuk melanjutkan pendidikan di level universitas. 

Perbedaan utama kursus khusus ini dengan sekolah bahasa Jepang 
biasa adalah kursus khusus ini bertujuan untuk memungkinkan calon 
mahasiswa melanjutkan pendidikan di level sarjana dan pascasarjana di 
Jepang. Para mahasiswa yang menyelesaikan satu tahun program ini bisa 
melanjutkan pendidikan sarjana atau pascasarjana di Universitas Meikai 
atau universitas lainnya di Jepang. 

Setelah menyelesaikan kursus khusus, pembebasan seluruh uang 
pangkal (sarjana: 230.000 yen, pascasarjana: 200.000 yen) akan diberikan 
kepada mahasiswa yang memperoleh izin masuk fakultas atau sekolah 
pascasarjana Universitas Meikai (kecuali fakultas kedokteran gigi dan 
sekolah pascasarjana kedokteran gigi). Selain itu, pembebasan seluruh 
biaya kuliah tahun pertama program sarjana (698.000 yen) akan diberikan 
kepada mahasiswa yang memiliki JLPT N1 (kecuali fakultas kedokteran 
gigi dan sekolah pascasarjana).

■ Keunggulan
�	Kelas Dibagi menjadi Kelompok-Kelompok Kecil berdasarkan Tingkat 

Keterampilan
Memecah kelas berdasarkan tingkat keterampilan akan memastikan 

pelajaran bisa diarahkan secara khusus bagi para siswa dan 
dilaksanakan seefisien mungkin. 

�	Kurikulum Praktis 
Kursus ini menawarkan kurikulum praktis, tujuan akhirnya adalah 

memungkinkan para mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka 
di sebuah universitas di Jepang. 

�	Pendaftaran melalui Rekomendasi 
Mahasiswa yang unggul dalam studi mereka bisa mendaftar di 

Universitas Meikai (Fakultas Bahasa dan Kebudayaan, Fakultas 
Ekonomi, Fakultas Ilmu Real Estate, atau Sekolah Manajemen 
Perhotelan dan Pariwisata) melalui jalur rekomendasi. 

4 Interaksi dengan Mahasiswa Jepang
Berbagai program kegiatan untuk mempromosikan interaksi dan 

pengalaman dengan bahasa dan kebudayaan Jepang dilaksanakan, 
termasuk kegiatan bersama dengan mahasiswa dari Fakultas Bahasa 
dan Budaya. 

Jumlah Mahasiswa Internasional yang 
Mengikuti Kursus Khusus

Catatan: Angka-angka ini dihitung per 1 Mei 2017

Universitas Meikai telah menerima mahasiswa internasional 
dari negara dan kawasan berikut.
Vietnam: 42; Tiongkok: 14; Taiwan: 5; Sri Lanka: 5; Mongolia: 2; 
Korea Selatan: 1, India: 1 (total: 70 mahasiswa)

Kursus Bahasa Jepang Khusus
Kursus Bahasa Jepang Khusus menawarkan pendidikan bahasa Jepang yang ditujukan untuk memungkinkan calon mahasiswa 
melanjutkan pendidikan di universitas Jepang atau sekolah pascasarjana berdasarkan konsep pertukaran internasional, yang 
tercantum dalam moto universitas ini. 

Model Kasus untuk Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Lebih Tinggi

Kursus Bahasa 
Jepang Khusus

Bekerja di 
perusahaan 
Jepang, dll.

Ujian Masuk 
Universitas Jepang 

bagi Mahasiswa 
Internasional (EJU)

Melanjutkan ke 
universitas lain atau 
sekolah pascasarjana 

lain di Jepang

Melanjutkan ke 
Universitas Meikai 

(Program sarjana atau 
sekolah pascasarjana) 
Catatan: Pembebasan 
biaya masuk berlaku
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Kurikulum Kurikulum Lengkap

■ Kurikulum 

Tujuan kursus ini adalah meningkatkan kemampuan bahasa Jepang 
mahasiswa hingga level yang diperlukan untuk mengikuti perkuliahan 
di level sekolah sarjana atau pascasarjana. Kursus ini dirancang untuk 
mahasiswa internasional yang ingin mendaftar di sebuah universitas atau 
program sekolah pascasarjana. 

Lebih lanjut, dengan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang 
kebudayaan dan masyarakat Jepang, program ini bertujuan membantu 
memperbaiki kualitas hidup mereka dan kemampuan untuk berkomunikasi 
saat tinggal di Jepang. 

■	Bahasa Jepang
Pendidikan bahasa Jepang sistematis diberikan berdasarkan tingkat 
kemampuan bahasa Jepang masing-masing mahasiswa. Kurikulum 
ditujukan untuk membantu mahasiswa untuk menunjukkan kinerja 
yang baik saat Ujian Masuk Universitas Jepang (EJU) bagi Mahasiswa 
Internasional, yang mengukur keterampilan-keterampilan yang 
diperlukan untuk penerimaan di sebuah universitas. 
●Tata bahasa 
●Kanji/hiragana/katakana dan kosakata
●Ungkapan lisan 
●Pemahaman listening 
●Pemahaman bacaan 
●Ungkapan tertulis

■ Seni Liberal
Dengan mengajarkan berbagai subjek, termasuk geografi, bahasa 
Jepang, industri, sejarah, dan isu-isu terkini, kursus ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa 
tentang Jepang. 
●Urusan dalam negeri Jepang 

■ Pendidikan Umum
Kursus ini menawarkan kelas-kelas tentang topik-topik yang ada di 
ujian masuk universitas dan EJU. 
●Bahasa Inggris *
●Matematika 
●Masyarakat 
* Pelajaran bahasa Inggris penting karena banyak universitas 

yang mengeluarkan soal bahasa Inggris dalam ujian masuk dan 
mewajibkan  pengambilan mata kuliah ini setelah masuk meskipun 
mata ujian ini tidak ada dalam EJU.

■ Staf Pendidikan
Instruktur-instruktur yang sangat berpengalaman berdedikasi dalam 
pekerjaan mereka dan memberikan panduan menyeluruh kepada 
mahasiswa.

Dari Aplikasi sampai Penerimaan Pendaftaran Terbuka di Musim Semi 
dan Musim Gugur

■ Proses Seleksi dan Hasil
�	Metode Aplikasi 

Untuk aplikasi, silakan mengirim dokumen aplikasi ke kantor Kursus 
Bahasa Jepang Khusus atau membawanya sendiri. Aplikasi internet 
juga bisa dilakukan melalui website kursus (www.meikai.ac.jp/bekka/
index.html)

�	Proses Seleksi 
Mahasiswa dipilih untuk penerimaan berdasarkan materi aplikasinya. 

�	Notifikasi Penerimaan/Penolakan
Para pelamar akan diberi notifikasi dalam bentuk tertulis apakah 

mereka diterima atau tidak (lewat surat). 

■ Persyaratan Aplikasi
� Individu-individu yang telah menyelesaikan 12 tahun pendidikan 

sekolah formal di negara selain Jepang dan individu-individu yang 
setara dengan itu. 

�	Individu-individu yang telah menyelesaikan 150 jam atau lebih belajar 
bahasa Jepang (Prioritas akan diberikan kepada mereka yang telah 
mencapai N5 atau lebih pada Tes Profisiensi Bahasa Jepang [JLPT], 
J.Test level F dan di atasnya, dan NAT-TEST level 5 atau lebih.) 

 Catatan: Mereka yang tinggal di kawasan yang tidak menggunakan 
karakter bahasa Cina (negara selain Cina, Taiwan, dan Korea Selatan) 
perlu mencapai N4 atau lebih tinggi pada tes JLPT. 

�	Apabila seorang individu yang didaftarkan di sebuah institusi 
pendidikan bahasa Jepang di Jepang melamar untuk penerimaan, 
maka dia akan diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu terkait 
nilai dan persentase kehadiran. (Aturannya, nilainya harus mencapai 
tingkat kelulusan [60% atau lebih], dan dia harus memiliki persentase 
kehadiran 90% atau lebih.) 

 Catatan: 1. Jika seorang pelamar telah terdaftar di institusi pendidikan 
bahasa Jepang lainnya di Jepang selama lebih dari satu tahun, maka 
dia tidak memenuhi syarat untuk diterima. 

 2. Individu-individu yang tinggal di Jepang untuk kunjungan jangka 
pendek (wisata) tidak akan dianggap sebagai “pelamar di Jepang.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang ujian masuk, silakan lihat 
panduan aplikasi untuk Kursus Bahasa Jepang Khusus. Aplikasi 
internet juga bisa dilakukan melalui website kursus (www.meikai.
ac.jp/bekka/index.html)

■ Periode Aplikasi, Dll.

Kategori Pendaftaran Musim Semi Pendaftaran Musim Gugur

Periode 
Aplikasi

Jadwal A
Pelamar di Luar Negeri 

dan di Jepang

Jadwal B
Pelamar di Luar Negeri 

dan di Jepang

Jadwal C
Pelamar di Jepang

Jadwal D
Pelamar di Luar Negeri 

dan di Jepang

Jadwal E
Pelamar di Luar Negeri 

dan di Jepang
2018

18 Sep-12 Okt
2018

5-30 Nov
2019

12-25 Feb
2019

4-19 Apr
2019

20 Mei-7 Jun
Notifikasi 

Penerimaan 23 Okt 2018 11 Des 2018 5 Mar 2019 9 Mei 2019 18 Jun 2019

Periode Prosedur 
Penerimaan

2018
24 Okt-2 Nov

2018
12-25 Des

2019
6-15 Mar

2019
10-20 Mei

2019
19-28 Jun

Seremonial 
Masuk Awal April 2019 (terjadwal) Pertengahan September 2019 (terjadwal)
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Peningkatan dan penguatan pendidikan Bahasa Jepang

Meningkatkan dan memperkuat pendidikan bahasa Jepang bagi mahasiswa 
asing agar bisa meningkatkan hasil pembelajaran di universitas.

☞ Poin
❖	Pelajaran wajib, fokus diselenggarakan pada semester 1.
❖	Kelas dibedakan berdasarkan kemampuan bahasa Jepang, sistem belajar kelompok kecil yang terdiri dari pelajar 

dengan bahasa ibu yang memakai kanji dan non-kanji (sekitar 20 orang).
❖	Menempatkan pemberi dukungan aktivitas yang sebagian besar berasal dari mahasiswa fakultas bahasa Jepang, 

yang akan memberikan instruksi secara detail (pemberi dukungan aktivitas juga memberikan dukungan kepada 
mahasiswa internasional di luar kelas sebagai teman latihan berkomunikasi dalam bahasa Jepang).

Mata kuliah bahasa Jepang bagi mahasiswa yang ingin lulus N1

Mata kuliah Waktu kuliah, dll Kredit Jam kuliah Keterangan

Bahasa Jepang Akademik I Semester 1; 2 jam pelajaran seminggu 2 60 jam

Total 300 jam

*Jam pelajaran yang 
diperlukan untuk naik 1 
level ujian bahasa Jepang

Bahasa Jepang Akademik II Semester 1; 2 jam pelajaran seminggu 2 60 jam

Bahasa Jepang Akademik III Semester 1; 2 jam pelajaran seminggu 2 60 jam

Bahasa Jepang Akademik IV Semester 1; 2 jam pelajaran seminggu 2 60 jam

Bantuan tambahan fokus intensif 
liburan musim panas 2-3 minggu − 60 jam

* Mahasiswa asing yang memiliki kemampuan bahasa Jepang dengan level tertentu  (setara N1) mendapatkan keringanan untuk 
tidak mengikuti mata kuliah ini, dan dapat mengikuti perkuliahan “Dasar perkuliahan I-III” sama seperti pelajar Jepang

Peningkatan dan penguatan pendidikan karier

Meningkatkan dan memperkuat pendidikan karier agar mahasiswa asing berhasil 
mendapatkan pekerjaan yang diharapkan.

☞ Poin
❖	Membuka kelas khusus mahasiswa asing (program khusus) yaitu perencanaan karier I~III dalam mata kuliah 

pembentukan dan pendidikan karier.
❖	Mengadakan program magang kerja khusus mahasiswa asing terutama untuk mendapatkan pekerjaan di 

perusahaan Jepang di dalam dan luar Jepang.  
❖	Selain dalam pelajaran, staf pendukung mencari kerja juga akan memberikan konsultasi karier bagi setiap 

mahasiswa secara detail.

Mata kuliah pembentukan dan pendidikan karier

Mata kuliah Waktu Kredit Jam pelajaran Keterangan

Perencanaan karier I Semester 2; 1 jam pelajaran seminggu 2 30 jam

Total 150 jam
Perencanaan karier II Semester 3; 1 jam pelajaran seminggu 2 30 jam

Perencanaan karier III Semester 4; 1 jam pelajaran seminggu 2 30 jam

Desain karier Tahun ketiga; 1 jam pelajaran seminggu 4 60 jam

Selain itu, ada program pendidikan kerja sama industri-akademis, magang kerja, dll.

Program dukungan akademis untuk 
mahasiswa internasional
Program dukungan akademis untuk meningkatkan hasil pembelajaran mahasiswa asing dan meningkatkan kemampuan 
mencari pekerjaan.  
<Sasaran: Mahasiswa program sarjana yang masuk melalui ujian masuk khusus mahasiswa asing>

8
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Hokkaido
Sapporo

Sendai

Kanto

Tohoku

Tokyo

Chubu

NagoyaKinki

Osaka 

Shikoku

Chugoku

Kyushu

Fukuoka

Prefektur 
Yamanashi

Prefektur 
Ibaraki
Prefektur 
Ibaraki

Prefektur 
Chiba

Prefektur 
Kanagawa

Tokyo

Prefektur 
Shizuoka

Prefektur 
Saitama

Bandara
Narita

Bandara 
Haneda

Kampus Urayasu
◎	Program Sarjana

Fakultas Bahasa dan Budaya 
Fakultas Ekonomi 
Fakultas Ilmu Real Estate 

◎	Sekolah Pascasarjana 
Sekolah Pascasarjana Linguistik Terapan 
Sekolah Pascasarjana Ekonomi
Sekolah Pascasarjana Ilmu Real Estate

◎	Kursus Khusus
Kursus bahasa Jepang Khusus

Untuk informasi lebih lanjut tentang ujian masuk, silakan lihat panduan ujian masuk untuk tahun akademik 2019

Kampus Urayasu

Bagian Perencanaan dan Hubungan 
Masyarakat
Akemi 1-chome, Urayashu-shi, Chiba Prefecture 279-8550

Tel: 047-355-1101

Arah
● JR Keiyo Line
Naik kereta cepat dari Stasiun Tokyo
Setelah sekitar 16 menit, turun di Stasiun Shin-Urayasu dan 
berjalan kaki sekitar 8 menit. 
● Tokyo Metro Tozai Line 
Naik metro dari Stasiun Otemachi. Setelah sekitar 16 menit, 
turun di Stasiun Urayasu. 
Naik bus Tokyo Bay City Transport No.3, 11, atau 18 dari 
pemberhentian bus Urayasu-eki Iriguchi (pintu masuk stasiun 
Urayasu). 
Setelah sekitar 15 menit, turun di pemberhentian bus Meikai 
Daigaku-mae

■ Informasi Kontak

Pemberhentian Bus
(Urayasu-eki Iriguchi)

Urayasu IC

AEON

←Ke Tokyo

Route Shuto Expressway Bayshore 
(Route 357)

Ke Soga→

←Ke Otemachi Ke Nishi-Funabashi →

Ke Chiba→

Hotel Emion Tokyo Bay

Family Mart
Pemberhentian Bus
(Meikai Daigku-mae)

Universitas 
Meikai

Tokyo Metro Tozai Line

Stasiun Shin-Urayasu

Stasiun Urayasu

Ujian Masuk untuk Mahasiswa Transfer
Jurusan Bahasa Jepang, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Bahasa Cina, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu 
Real Estate dan Jurusan Manajemen Perhotelan dan Pariwisata menerima mahasiswa transfer tahun-
ketiga, termasuk mahasiswa internasional.

■ Jadwal Ujian (umum) 

Periode aplikasi: 12-22 November 2018 
Tanggal ujian: 1 Desember 2018 

■ Materi Ujian (umum)

Esai singkat dan wawancara
Catatan: Wawancara untuk Jurusan Bahasa Inggris mencakup 
tes membaca bacaan singkat dalam bahasa Inggris.

■ Persyaratan Aplikasi

� Telah lulus atau diharapkan lulus pada Maret 2019 dari 
sebuah program diploma (masa studi 2 tahun). Ini mencakup 
program diploma dari luar Jepang dan sekolah-sekolah di 
Jepang yang dianggap setara dengan program diploma asing 
(misalnya, cabang universitas asing yang ada di Jepang 
dianggap setara dengan program diploma oleh menteri 
pendidikan, kebudayaan, olahraga, sains dan teknologi). 

� Individu-individu (seperti disebutkan pada Pasal 90, Ayat 1 
UU Pendidikan Sekolah) yang telah menyelesaikan kursus 
pasca sekolah menengah di sekolah pelatihan khusus atau 
diharapkan menyelesaikan kursus semacam ini di bulan Maret 
2019. Kursus harus memiliki durasi dua tahun atau lebih, 
dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kementerian 
pendidikan, kebudayaan, olahraga, sains, dan teknologi. 

� Di antara para pendaftar Jurusan Ekonomi, bagi Anda yang 
ingin masuk ke program keuangan internasional, Anda perlu 
lulus minimal ujian ilmu ekonomi B; bagi Anda yang ingin 
masuk ke program manajemen global, Anda perlu lulus 
minimal ujian akuntansi tingkat 2 yang diselenggarakan oleh 
Kamar Dagang dan Industri Jepang.

* HTM: Hospitality & Tourism Major
 GMM: Global Management Major

4 Bagi yang mendaftar ke Jurusan Manajemen Perhotelan dan 
Pariwisata (HTM) harus memiliki skor 600 atau lebih pada 
ujian terbuka TOEIC L&R dalam kurun dua tahun sebelum 
tanggal Juan masuk. Bagi yang tidak memiliki skor 600 
atau lebih pada ujian terbuka TOEIC L&R harus memiliki 
kemampuan level CEFR B1 pada ujian kemampuan bahasa 
Inggris. (Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Panduan 
Penerimaan Mahasiswa Transfer Tahun 2019)

5	Bagi yang mendaftar ke Jurusan Manajemen Perhotelan dan 
Pariwisata (GMM) harus memiliki skor IELTS 6.0 ke atas atau 
TOEFL iBT 80 atau lebih dalam kurun dua tahun sebelum 
tanggal ujian masuk.

6 Mahasiswa internasional harus telah mendapatkan Level N1 
(dulu dikenal sebagai Level 1) pada Tes Profisiensi Bahasa 
Jepang, atau menunjukkan profisiensi setara dengan itu 
dalam bahasa Jepang.

7 Mahasiswa internasional yang pernah terdaftar atau sedang 
terdaftar di sebuah sekolah bahasa Jepang atau sebuah 
institusi seperti kampus pelatihan profesional di Jepang harus 
memiliki catatan kehadiran 90 persen atau lebih pada sekolah 
terakhir yang mereka ikuti selama periode yang ditetapkan 
sekolah kami. 

 Catatan: Tidak termasuk program diploma (D3). 

Untuk kondisi-kondisi lain, silakan lihat panduan 2019 
untuk aplikasi mahasiswa transfer. 

■	Biaya (setelah pemotongan 30 persen biaya kuliah)

Tahun yunior: ¥994.800 (termasuk biaya pendaftaran) 
Tahun senior: ¥783.600 
Catatan: Biaya pendaftaran dipotong untuk mahasiswa yang 
sebelumnya telah menyelesaikan Kursus Bahasa Jepang Khusus 
di universitas ini. 
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