
Didirikan pada tahun 1897

10 fakultas, 18 program pascasarjana, dan 35 lembaga riset

11 peraih Penghargaan Nobel

22.600 mahasiswa, termasuk 2.800 mahasiswa internasional 
dari 120 negara

Berlokasi di kota bersejarah Kyoto

Universitas Kyoto

Kehidupan Sehari-hari di Universitas Kyoto

Ruangan berkumpul bersama antar 

bangsa yang rutin mengadakan aktivitas 

pertukaran budaya untuk mahasiswa 

internasional dan setempat serta para 

staf dan anggota fakultas.

Student Lounge KI-ZU-NA

Lokasi 
Kota Kyoto

Mahasiswa senior berperan sebagai tutor 

yang akan memberikan bimbingan dalam 

kegiatan belajar dan kehidupan kampus.

Bimbingan Mahasiswa

Kyoto iUP Admissions Office, Kyoto University
Hubungi kami

E-mail: kyoto_iup@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501 Japan

http://www.iup.kyoto-u.ac.jp/

kyotoiupKyoto iUP



Mahasiswa Kyoto iUP akan mendapatkan akomodasi di asrama internasional milik 

universitas. Setiap siswa akan tinggal di kamar pribadi yang dilengkapi dengan meja 

belajar, kursi, rak buku, kulkas, AC, akses internet gratis, dan tempat tidur. Dapur, ruang 

laundry, kamar mandi, dan toilet disediakan sebagai fasilitas bersama. Asrama ini juga 

memiliki ruang komunal tempat mahasiswa dapat saling berinteraksi dan bersosialisasi.

Peluang Unik untuk Menempuh Studi Sarjana di Jepang

Program pendidikan 4½ tahun yang terdiri dari kursus persiapan selama 

enam bulan dan dilanjutkan dengan studi sarjana selama empat tahun

Saat wisuda akan mendapatkan gelar sarjana sesuai bidang studi 

yang dipilih

Kemampuan bahasa Jepang tidak disyaratkan saat mendaftar

Pelatihan bahasa Jepang intensif sepanjang program yang akan 

memungkinkan mahasiswa memperoleh kemahiran bahasa Jepang 

tingkat akademik

Berbagai dukungan keuangan yang mencakup pembebasan UKT/SPP 

dan beasiswa bulanan

Asrama Internasional Universitas Kyoto

・ Pembebasan UKT dan SPP selama 4½ tahun

・ Beasiswa yang ditentukan berdasarkan prestasi dan berupa tunjangan biaya 
hidup sebesar maksimal 120.000 yen per bulan selama maksimal 4½ tahun

Pembebasan UKT dan SPP, Beasiswa

STEP 1
Kursus Persiapan

Bahasa Jepang Intensif
selama 6 bulan

STEP 2
2 Tahun Pertama

Pendidikan Liberal Arts
(dalam bahasa Inggris/Jepang)

STEP 3
2 Tahun Berikutnya

Jurusan spesifik
(dalam bahasa Jepang)

Ujian 
Kualifikasi

Bekerja di Perusahaan & Organisasi 
Jepang yang Mendunia

Melanjutkan ke Pascasarjana

Tidak perlu cemas bagaimana 

harus belajar bahasa Jepang

—program ini yang akan mengurusnya!


