Kochi University of Technology Tawarkan Beasiswa S3 bagi
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Univeritas Teknologi Kochi Jepang menawarkan program beasiswa untuk menempuh program
doktor di universitas tersebut. Program beasiswa yang bernama Special Scholarship Program (SSP)
ditawarkan kepada mahasiswa dari seluruh dunia yang khusus ingin melaksanakan proyek riset
spesifik. Program beasiswa ini dibuka pendaftaran pada pertengahan bulan Maret ini hingga
pertengahan September. Bagi calon mahasiswa yang lolos seleksi nantinya akan mendapat bantuan
dana beasiswa sebesar 150 ribu yen per bulan untuk biaya riset dan 150 ribu yen untuk biaya hidup
sehari-hari dan biaya berlibur selama berada di Jepang. Hal itu ditegaskan oleh Prof Sakikawa dari
Internastional Relation Center, Kochi University of Technology, Jepang, saat mempresentasikan
Special Scholarship Program (SSP) di ruang Multimedia, Gedung Pusat, Kamis (22/3).
Dalam pemaparannya, Sakikawa menjelaskan bahwa universitas Kochi berdiri pada tahun 1997 yang
awalnya sebagai universitas swasta. Namun, pada tahun 2009 status kampus tersebut diubah
menjadi univeritas publik sehingga mendapat dukungan dana dari pemerintah.”Misi universitas ini
ingin menjadi kampus berkelas dunia melalui pusat unggulan yang dimilikinya,” katanya.
Kampus yang dikelilingi daerah perbukitan yang hijau ini memiliki area taman yang luas. Selain itu,
universitas Kochi memiliki tiga sekolah, yakni Sekolah Teknik dengan 12 prodi, Sekolah Ekonomi
dan Manajemen terdiri 7 prodi dan Sekolah Pascasarjana bidang ilmu teknik.
Univeristas ini, menurut Sakikawa, sudah menjalin kerja sama dengan 45 lembaga dan perguruan
tinggi di seluruh dunia. “Sekitar 36 kerja sama diantaranya di Asia Pasifik, sisanya ada di Eropa dan
Amerika,” katanya.

Untuk mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan di KUT’s akan ditempatkan di asrama
mahasiswa asing atau International House. Mahasiswa yang menempuh pendidikan doktor untuk
beasiswa riset khusus ini juga didukung oleh tujuh lembaga pusat riset. “Kita memiliki empat
laboratorium khusus untuk riset,” katanya.
Bagaimana? Anda tertarik menempuh pendidikan di Kochi University? Untuk informasi lebih lanjut
silakan mengunjungi website www.kochi-tech.ac.jp/english/. (Humas UGM/Gusti Grehenson;foto:
Firsto)
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King Fahd University of Petroleum & Minerals Tawarkan Beasiswa Program Pascasarjana
AMINEF Tawarkan Beragam Beasiswa Fulbright untuk Studi ke Amerika
CNU Tawarkan Beasiswa untuk Lulusan Teknik
Pemerintah India Tawarkan 1.000 Beasiswa Program Doktor
UGM dan Kochi University of Technology Kerja Sama Pertukaran Mahasiswa

