UTS:INSEARCH
to UTS Pathways
Scholarship

Apa itu
UTS:INSEARCH
to UTS pathway
scholarship?
Setiap tahun UTS memberikan
Beasiswa untuk empat
mahasiswa internasional yang
berprestasi tinggi dimana
telah menunjukkan keunggulan
akademik selama masa studi
mereka di UTS:INSEARCH.

INFO SINGKAT
Apa yang akan diterima
pemenang?
UTS akan membayar 50% dari biaya kuliah
penerima untuk seluruh durasi program
sarjana S1 mereka di UTS.

Berapa banyak beasiswa yang
diberikan setiap tahunnya?
Sebanyak empat mahasiswa akan diberikan
beasiswa sesuai dengan tanggal penerimaan
UTS, dua dalam penerimaan musim gugur
dan dua lagi dalam penerimaan musim semi.

Bagaimana para pemenang
dipilih?
Beasiswa ini diberikan atas dasar prestasi
akademis dan kualitas pribadi dan
pemenang dipilih oleh sebuah komite yang
terdiri dari anggota komunitas UTS.

Kriteria kelayakan
Anda harus:
• seorang mahasiswa internasional (bukan
• Warga negara Australia, warga negara
Selandia Baru atau penduduk tetap Australia);
• telah menyelesaikan atau akan menyelesaikan
diploma UTS:INSEARCH di Sydney, Australia;
dan memiliki nilai keseluruhan rata-rata kredit
atau di atasnya dalam Diploma anda;
• memenuhi kriteria penerimaan UTS untuk

Apakah anda ingin mendaftarkan
diri?
Sebagai bagian dari proses aplikasi, anda akan
diminta untuk menyiapkan sebuah pernyataan
tertulis yang membahas hal-hal berikut:

1.

Motivasi anda untuk berhasil dalam gelar
sarjana S1 dan karir yang anda ingin kejar.
Kemana anda ingin gelar ini membawa anda?

2.

Bagaimana anda telah menggunakan kekuatan
dan keterampilan anda untuk mencapai
prestasi akademis atau pribadi.

3.

Bagaimana anda berniat untuk memanfaatkan
gelar anda dalam berkontribusi bagi komunitas
anda selama dan setelah selesai studi.

4.

Bagaimana beasiswa ini akan membantu
dalam studi anda dan memungkinkan anda
untuk lebih unggul dalam menyelesaikan gelar
anda.

• program gelar sarjana S1 UTS yang dipilih;
• akan memulai studi di gelar sarjana S1
UTS dalam penerimaan berikutnya yang
tersedia setelah menyelesaikan diploma
UTS:INSEARCH anda; dan
• Anda dapat mendaftarkan diri dengan
menggunakan formulir aplikasi online
Beasiswa UTS.

Untuk membantu mempersiapkan pernyataan
anda, anda dapat membaca pertanyaan
aplikasi beasiswa di sinis
UTS:INSEARCH to UTS Pathway Scholarship ditawarkan oleh UTS.
Aplikasi terbuka mulai hari Rabu, 1 Oktober 2014 – hari Minggu, 1 Februari 2015.

Untuk mendaftarkan diri klik disini
Aplikasi akan ditutup pada tengah malam di hari Minggu, 1 Februari 2015.
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INSEARCH Limited merupakan sebuah entitas yang dikendalikan dari University of Technology, Sydney (UTS), sebuah penyedia pendidikan tinggi swasta
terdaftar menuju UTS.

