Introduction
Sejak September 2010, Asia University (AU) telah mendirikan sebuah Chinese Language Center (CLC) untuk
mengkoordinasikan internasionalisasi dan merekrut pelajar internasional dan siswa pertukaran pelajar. Tujuan
dari Chinese Language Center (CLC) ini adalah untuk menyediakan kursus Bahasa Mandarin dengan kualitas
terbaik dan lingkungan belajar yang memperkenalkan budaya Cina kepada pelajar asing dan peserta pertukaran
pelajar.
Kursus Bahasa Mandarin yang dirancang oleh CLC Asia University untuk pelajar asing ini sesuai dengan taraf

The Common European Framework of References for Languages (CEFR). Pelajar asing dapat memilih kursus yang
sesuai, berdasarkan dengan nilai mereka saat mengambil Chinese Placement Exams (Ujian Penentuan Bahasa
Mandarin); CLC juga menawarkan Summer School yang menarik yang menggabungkan program-program liburan
musim panas setiap tahunnya. Melalui kursus ini, kami dapat meningkatkan minat belajar Bahasa Mandarin
pelajar asing. Modul pembelajaran yang berbudaya dan pengalaman para pelajar selama liburan musim panas
didokumentasikan untuk menunjukkan keindahan Taiwan di jenjang akademik internasional.
Sebagai tambahan untuk kursus Bahasa Mandarin, CLC juga menyelenggarakan beberapa acara
pengalaman budaya(kebudayaan) yang berbeda-beda seperti Tahun Baru Imlek, Dragon Boat Festival, Moon

Festival, kaligrafi, budaya Aborigin, dlsb. Terdapat beberapa acara tambahan lainnya dan perlombaan yang
menarik termasuk menyanyi dan board games (permainan papan) yang akan membantu mendorong pelajar asing
untuk memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari sewaktu rekreasi untuk meningkatkan kesenganan dan
efektivitas mereka dalam belajar Bahasa Mandarin (membuat suasana Belajar Bahasa mandarin yang lebih
menyenangkan dan efektif).
AU CLC didedikasikan untuk mengembangkan lingkungan yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan
Bahasa Mandarin para pelajar asing. Pendaftaran murid dari sekolah yang bekerja sama dengan AU dapat menarik
lebih banyak orang asing untuk datang dan belajar Bahasa Mandarin di AU.
AU CLC akan mencurahkan lebih banyak waktu dan upaya dengan menawarkan kursus Bahasa Mandarin
bagi pelajar asing. AU saat ini sedang mengkoordinasi (mengkoordinasikan) pelatihan guru Bahasa Mandarin
dimana (yang) akan mempromosikan pendidikan Bahasa Mandarin ke tingkat dunia di masa depan.
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Dapat mengeja suara dan nada
Bahasa Mandarin secara benar..
Dapat mengerti dan menggunakan
ungkapan sehari-hari serta
susunan kata dasar.
Dapat mengenalkan diri sendiri dan
orang lain serta dapat bertanya dan
menjawab data pribadi seperti
tempat tinggal, orang yang dikenal
dan hal yang dimiliki.
Dapat berinteraksi secara
sederhana ketika lawan bicara
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Dapat mengerti kalimat dan
ungkapan dasar yang sering
digunakan.
Relevansi (seperti informasi dasar
pribadi dan keluarga, belanja,
geografis lokal, pekerjaan).
Dapat berkomunikasi secara
sederhana dalam rutinitas yang
membutuhkan pertukaran
informasi.

Dapat menjelaskan secara simpel
latar belakang diri, lingkungan
sekitar dan kejadian di sekitar
lingkungan.
Dapat mengutarakan pikiran dan
merespon secara akurat.
Dapat menjelaskan detail karir dan
cita-cita masa depan.
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mencapai 180
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mengambil
kelas Pemula II
atau jam
belajar
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Dapat memahami poin utama dari
pemakaian kata yang sering
dijumpai di tempat kerja, sekolah,
waktu luang, dlsb.
Dapat menangani situasi yang
mungkin terjadi ketika berpergian
ke suatu tempat dimana Bahasa
Mandarin digunakan.
Dapat membuat teks sederhana
tentang topik yang familiar atau
ketertarikan pribadi.
Dapat menjelaskan pengalaman,
acara, mimpi, harapan dan cita-cita
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seseorang dan memberikan
penjelasan singkat pendapat dan
rencana.
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Dapat memahami ide utama teks
yang kompleks tentang topik
konkret maupun abstrak, termasuk
diskusi tentang bidang keahliannya.
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mengambil
kelas
Menengah I
atau jam
belajar
mencapai 720
jam.
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Dapat berinteraksi secara lancar
dan spontan, dapat berinteraksi
dengan penutur asli tanpa adanya
tekanan.
Dapat membuat kalimat yang
terperinci dan jelas tentang
beberapa subjek dan menjelaskan
sudut pandang terhadap sebuah
topik, memberikan keuntungan dan
kerugian dari berbagai pilihan.

Telah
mengambil
kelas
Menengah II
atau jam
belajar
mencapai 900
jam.
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Dapat memahami teks yang lebih
menuntut dan panjang, juga
mengenal arti yang tersirat.
Dapat mengutarakan pikiran secara
lancar dan spontan tanpa adanya
keraguan.
Dapat memakai bahasa secara
fleksibel dan efektif di bidang
social, akademik, dan tujuan
profesional.
Dapat membuat teks yang jelas,
tertata, detail tentang subjek yang
kompleks, penggunaan pola, dan
kata penghubung.

Telah
mengambil
kelas
Mengengah III
atau jam
belajar
mencapai 1080
jam.

C1

Dapat mengerti dengan mudah
semua yang didengar dan dibaca.
Dapat meringkas informasi dari
berbagai sumber lisan dan tulisan,
merekonstruksi argumen dan
laporan dalam sebuah presentasi.
Dapat mengutarakan pikiran secara
spontan, sangat lancar dan tepat,
membedakan arti dan makna yang
lebih detail meskipun dalam situasi
yang lebih rumit.

Telah
mengambil
kelas Mahir I
atau jam
belajar
mencapai 1260
jam.
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Program Regular Triwulan
1.
Kategori

Program

Total Jam

Musim Dingin

180 jam (12 minggu)

Musim Semi

180 jam (12 minggu)

Kuota Kelas

Biaya

NTD 25000
6-14 siswa

Triwulan

Musim Gugur

180 jam (12 minggu)

Musim Panas

150 jam (10 minggu)

2.

Biaya tidak termasuk asuransi, buku, dan asrama

3.

Asuransi kesehatan NT�750 (per bulan)



Program Kelas Privat
Jumlah siswa

Biaya/ per jam (per murid)

Satu

NT� 500

Dua

NT� 350 (per student) (per siswa)

Tiga

NT� 250 (per student) (per siswa)

NTD 20850

Pengembalian Dana
1. Jika kelas dibatalkan karena kekurangan pendaftar, biaya kelas harus dikembalikan.
2. Jika pendaftar tidak bisa mendapatkan visa, biaya kelas harus dikembalikan.
3. Jika siswa tidak dapat menghadiri kelas karena masalah pribadi dan pemberitahuan diberikan sebelum
kelas dimulai, biaya kelas tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditransfer, tetapi biaya dapat
digunakan untuk mengikuti kelas berikutnya.
4. Jika siswa tidak dapat menghadiri kelas karena masalah pribadi dan pemberitahuan diberikan setelah
kelas dimulai, biaya kelas tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditransfer. Biaya kelas juga tidak dapat
digunakan untuk mengikuti kelas berikutnya.

Pendaftaran Kursus Bahasa Mandarin Reguler
Siapkan dan lengkapi surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran 2 minggu sebelumnya. Pendaftar harus
mengisi dan mengumpulkan dokumen-dokumen berikut:
1. 1 lembar fotokopi paspor
2. Formulir aplikasi yang telah diisi (formulir data)
3. Rencana studi (formulir data)
4. 3 lembar pas foto berukuran 2 inci
5. Laporan buku rekening dari bank (selama 3 bulan terakhir dengan jumlah minimal US� 3,000)
6. 1 lembar fotokopi Sertifikat Kesehatan yang berlaku (dalam kurun waktu 6 bulan)
7. Surat Keterangan Kelulusan (Ijazah terakhir)
Harap kirim dokumen asli (kecuali paspor dan Surat Keterangan Kelulusan) ke 500, Lioufeng Rd., Wufeng, Taichung
41354, Taiwan. Chinese Language Center atau kirim email ke yuchenchien@asia.edu.tw.
*Dokumen dalam bahasa selain Mandarin dan Inggris harus disertai dengan terjemahan asli dalam Bahasa
Mandarin atau Inggris.
*Dokumen-dokumen diatas harus merupakan dokumen asli (kecuali paspor dan Surat Keterangan Kelulusan);
salinan (copy-an) dan faks tidak diterima.
*Harap lampirkan legalisir Surat Keterangan Kelulusan dengan stempel dari sebuah kantor kedutaan Taiwan
(TETO Taipei Economic and Trade Office).
Setelah semua dokumen diperiksa, surat penerimaan akan dikeluarkan.
Surat penerimaan harus dikumpulkan oleh siswa ke Kantor Hubungan Luar Negeri Taiwan (Taiwan Foreign Affairs)
untuk aplikasi visa. Pelajar asing diwajibkan untuk belajar minimal 15 jam per minggu (full time) sesuai dengan
hukum(peraturan) yang berlaku. Jika biaya kelas tidak dibayar sebelum tenggak (tenggang) waktu yang
dicantumkan dalam surat penerimaan, maka CLC harus membatalkan aplikasi/ pendaftaran tersebut.

Pengajuan Visa
Untuk pengajuan visa, silahkan kunjungi kantor kedutaan, konsulat atau perwakilan Republik Cina terdekat untuk
mengajukan visa visitor (pengunjung). Dokumen yang dibutuhkan termasuk Surat Pernyataan Penerimaan
(disediakan oleh Language Center), paspor berlaku lebih dari 6 bulan, foto paspor terkini, dan formulir aplikasi
yang telah diisi (diperoleh dari kantor perwakilan di negara anda atau diunduh (disini)). Diperlukan visa terpisah
bagi pasangan atau pendamping. Mereka mungkin diminta untuk memberikan Surat Pernyataan. Harap perhatikan
hal-hal berikut:
•

Nama mandarin opsional. Alamat dan nomor telepon di Taiwan boleh sama dengan alamat dan nomor
telepon Language Center. Tel: 886+4+23323456 ext 6286 Fax: 886+4+23323456.

•

Informasi referensi dapat ditulis Ying-Huei Chen, Direktur Language Center Asia University, 500, Lioufeng
Rd., Wufeng, Taichung 41354, Taiwan. Chinese Language Center.

•

Pastikan visa Anda adalah visa visitor (pengunjung) 60 hari yang dapat diperpanjang.

•

Harap sertakan catatan pada visa anda bahwa Anda akan menjadi siswa di Language Center.

Pendaftar dengan visa yang tidak dapat diperpanjang harus meninggalkan Taiwan dan mengajukan permohonan
visa yang dapat diperpanjang sebelum melanjutkan studi bahasa. Mengubah status visa tidak dapat dilakukan di
Taiwan. Pemegang visa visitor tidak diizikan untuk bekerja, bagi yang melanggar akan dideportasi. Mengenai
pembukaan rekening bank, pemegang visa visitor perlu membawa kedua visa dan paspor untuk identifikasi
sedangkan pemegang visa penduduk (resident) dapat membawa visa dan kartu Alien Resident Certificate (ARC)
mereka.
Pengajuan visa melalui Language Center, jika diperlukan, memerlukan waktu 4-6 minggu. Kami akan
menyediakan Surat Pernyataan Penerimaan asli.

Perpanjangan Visa
Siswa harus memberitahu Language Center tanggal kadaluwarsa visa mereka minimal 2 minggu sebelum
berakhir sehingga dokumen dapat disiapkan untuk perpanjang visa. Namun, siswa dengan kondisi berikut ini tidak
akan mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk perpanjang visa.
•

Siswa yang mengambil pelajaran dibawah 12 jam per minggu.

•

Jumlah absen yang lebih dari seperempat semester.

•

Melanggar aturan sekolah dan hukum Republik Cina.

Pemegang visa visitor harus mengajukan perpanjang visa 10 hari sebelum kadaluwarsa. Dokumen yang
diperlukan yaitu formulir pengajuan dan sertifikat pendaftaran dan kehadiran (disediakan oleh Language Center)
dan dapat dilakukan perpanjangan visa sebanyak 2 kali, 60 hari setiap perpanjang.
Menjelang 120 hari, setelah memperpanjang visa sebanyak 2 kali, pemegang visa multiple-entry harus
meninggalkan Taiwan dan masuk kembali dan biasa akan diperbaharui secara otomatis untuk 60 hari selanjutnya.
Pemegang visa single-entry harus meninggalkan Taiwan atau mengajukan kembali visa Taiwan sebagai destinasi
selanjutnya.

Dokumen yang Diperlukan
Untuk perpanjangan visa, diperlukan:
Formulir aplikasi (didapat dari pos atau kantor polisi)
Dokumen pendukung untuk menjelaskan tujuan perpanjangan visa (Sertifikat Pendaftaran dan Kehadiran; ajukan
di CYUT Language Center Office dan memakan minimal 1 hari waktu kerja).
Paspor asli dan 1 lembar fotokopi paspor (hanya untuk perpanjangan pertama)
1 lembar fotokopi halaman visa yang dapat diperpanjang (hanya untuk perpanjangan pertama)
1 lembar fotokopi kartu mahasiswa (hanya untuk perpanjangan pertama)
Kontrak apartemen atau rumah sebagai bukti alamat tempat tinggal di Taiwan (untuk setiap perpanjangan)
Perhatian:
Pengunjung asing yang masuk ke Republik Cina dengan pembebasan visa tidak dapat mengajukan perpanjangan
visa.
Pengunjung asing dengan visa yang menyatakan “Tidak Diberikan Perpanjangan”yang dikeluarkan oleh
Kementrian Hubungan Luar Negeri, tidak dapat mengajukan perpanjangan.
Diberikan perpanjangan visa 60 hari maksimal sebanyak dua kali kepada pemegang visa visitor, diperbolehkan
untuk tinggal selama maksimal 180 hari atau 6 bulan untuk setiap visa visitor.
Keterlambatan pengajuan perpanjangan visa (melampaui masa berlaku visa Anda) akan dikenakan denda dan
akan dipaksa ke luar negeri untuk pengajuan visa baru.
Siswa yang telah berada di Taiwan selama 6 bulan dan belum mengajukan atau belum diberikan ARC harus
meninggalkan Taiwan.
Tidak dapat mengganti visa visitor single-entry menjadi visa visitor multiple-entry.
Language Center tidak akan mengeluarkan dokumen yang diperlukan dalam beberapa kondisi berikut:
Siswa tidak mengambil jam pelajaran minimal 12 jam per minggu.
Jumlah absen siswa mencapai seperempat jam pelajaran atau lebih (tidak termasuk cuti berkabung atau cuti
bisnis).
Siswa melanggar hukum Republik Cina atau peraturan sekolah.
Setelah 6 bulan tanpa pengajuan ARC
Setelah 6 bulan (setelah Anda melampaui maksimal 2 kali perpanjangan), diharuskan untuk meninggalkan Taiwan
dan kemudian masuk kembali, dimana jika pemegang visa visitor multiple entry, visa secara otomatis
diperbaharui untuk 60 hari. Jika Anda merupakan pemegang visa visitor single-entry, Anda harus mengajukan
permohonan kembali di kantor perwakilan Republik Cina di negara lain dengan Sertifikat Pendaftaran dan
Kehadiran yang harus diperoleh dari kantor Langugage Center sebelum berangkat.

Cara tiba di kampus


Lalu lintas dan peta sekolah

Penjelasan dan instruksi transportasi ke Asia University
Naik HSR sampai stasiun HSR Taichung, kemudian
High Speed Rail (HSR)
menuju sekolah

keluar melalui Exit 6 (lantai 1) untuk naik bus kota nomor
151 (perhatikan arah bus ke Asia University/ ke arah
kota karena berada di platform yang berbeda) dan turun
di stasiun Asia University Ando Museum.
Naik kereta api (Taiwan Railways) sampai di stasiun
kereta api Taichung, kemudian setelah keluar dari
stasiun, cari stasiun bus kota yang terletak di seberang

Informasi Bus

Taichung Main Station
menuju sekolah

stasiun kereta api. Naik bus kota nomor 201 atau 108 ke
arah Wufeng dan turun di stasiun Asia University Ando
Museum. Atau dari pintu keluar stasiun (Fuxing Rd.) naik
bus nomor 6322 dan turun di stasiun Asia Uiversity Ando
Museum, memakan waktu sekitar 40 menit untuk
sampai.
Untuk sampai di sekolah dengan bus, naik bus nomor

Yang lainnya

6871, 6899, turun di stasiun Guangfu Village, kemudian
ganti ke bus nomor 201 atau 108 atau 151 dan turun di
stasiun Asia University Ando Museum
Melalui jalan tol no.1 kemudian transit ke jalan tol no.3,

Melalui jalan tol no.1

ambil jalan keluar 211-Wufeng ke arah Wufeng/ Caotun,

(Jalan Tol ZhongShan)

jalan melewati Zhongzheng Rd. kemudian belok kanan
(1,1km) ke Lioufeng Rd. /中 110-1untuk mencapai AU.
Melalui jalan tol no.3, ambil jalan keluar 211-Wufeng ke

Informasi Jalan Tol

Melalui jalan tol no.3

arah Wufeng/ Caotun, jalan melewati Zhongzheng Rd.

dan Jalan Layang

(Jalan Tol Formosa)

kemudian belok kanan (1,1 km) ke Lioufeng Rd. /中 110-1
untuk mencapai AU.
Melalui jalan tol no.6 ke utara ke arah Taichung, ambil

Melalui jalan tol no.6

jalan keluar 211-Wufeng ke arah Wufeng/ Caotun, jalan
melewati Zhongzheng Rd. kemudian belok kanan (1,1
km) ke Lioufeng Rd. /中 110-1 untuk mencapai AU.

