
Mahasiswa
       Internasional
       Penerimaan semester ganjil:
       Desember - Maret
       Penerimaan semester genap:
       Juli - Oktober

https://www.kmu.edu.tw ｜ enr@kmu.edu.tw

Mahasiswa Overseas Chinese
1. Komite penerimaan mahasiswa Overseas Chinese:
November - Maret
2. Pendaftaran ke KMU:
September - Oktober
 

Sejak didirikan pada 1954, Kaohsiung Medical
University (KMU) adalah universitas medis
privat pertama di Taiwan, serta menjadi
tempat lahirnya para dokter dan spesialis
medis terbaik. KMU menyediakan pengajaran
terkait medis dengan standar tinggi, serta
fasilitas penelitian dasar dan klinis yang
bervariasi dan berkualitas tinggi. Saat ini, KMU
memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran,
Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi,
Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu
Kesehatan, Fakultas Ilmu Sains, serta Fakultas
Humaniora dan Ilmu Sosial, yang telah
terafiliasi dengan 5 rumah sakit dengan
pelayanan kesehatan lengkap bagi public dan
menyediakan pelatihan medis terintegrasi bagi
mahasiswa medis. 

Pada THE Impact Ranking 2022, KMU
menempati peringkat ke-9 di dunia
dan peringkat ke-2 di Taiwan dalam

kategori SDG 3 (Kesehatan dan
kesejahteraan publik). KMU dikenal

sebagai salah satu universitas terbaik
di dunia dalam pencapaian riset:

beberapa profesor KMU termasuk
dalam 2% terbaik peneliti di dunia

tahun 2021 (World’s Top 2% Scientists
2021) berdasarkan penilaian

Universitas Stanford. Mahasiswa
didukung untuk berinteraksi dengan

para profesor dan terlibat dalam riset
sejak tahun pertama hingga lulus.
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Pendaftaran Mahasiswa Internasional dan Overseas Chinese

University Entrance Committee For
Overseas Chinese Students

enr.kmu.edu.twadmission.kmu.edu.tw

KMU



https://www.kmu.edu.tw ｜ enr@kmu.edu.tw

Lingkungan yang hidup dan
multikultural

Type A: NTD
200,000~260,000 per
year (monthly stipend,
accommodation
coverage and tuition
fee are included)
Type B: NTD
80,000~140,000 per
year (accommodation
coverage and tuition
fee are included)
Type C: NTD
70,000~80,000 per
year (tuition fee)

KMU Scholarship

KMU terletak di pusat kota
Kaohsiung, kota terbesar di

Taiwan selatan, yang
menawarkan berbagai

hiburan dan pengalaman
berkesan.

Kaohsiung Medical University Hospital (KMUH), salah satu rumah
sakit afiliasi KMU, yang terletak di samping kampus KMU telah tiga
kali meraih akreditasi rumah sakit internasional (JCI) pada 2016-2022.

★ International Students
◆ Overseas Chinese Students
Admissions quota should refer to the
information in the Application Guidelines
of the year.

Programs Available 
Year 2023-2024

 


