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INTERNATIONAL ENERGY SCIENCE COURSE
PASCASARJANA PROGRAM MASTER ENERGI SAINS
UNIVERSITAS KYOTO
Bagi pembangunan berkelanjutan ketahanan energi dan konservasi lingkungan hidup adalah isu
yang paling penting. Untuk memecahkan berbagai masalah energi dan lingkungan, pada bulan
April 1996 didirikanlah Sekolah Pascasarjana Ilmu Energi, dengan mengumpulkan berbagai
latarbelakang akademi termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, pertanian, ekonomi, hukum, dan
sebagainya. Program Pascasarjana ini telah bekerja pada penciptaan pembelajaran baru pada
energi sains, pengembangan teknologi untuk energi dan lingkungan, pengembangan baik sumber
daya manusia yang memiliki kebijaksanaan khusus dalam energi dan lingkungan, dan menghasilkan
kontribusi kepada masyarakat. The International Energy Science Course menawarkan untuk
memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan peneliti asing untuk studi lebih dengan
mendapatkan gelar Master di Universitas Kyoto. Dalam study ini, bahasa Jepang tidak
diperlukan karena siswa dapat memperoleh kredit yang diperlukan untuk memilih di antara berbagai
mata pelajaran yang disajikan dalam bahasa Inggris dan penelitian mereka juga disupervisi dalam
bahasa Inggris. Evaluasi kelayakan untuk pendaftaran dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen
yang diserahkan kepada School Affairs Office kami. Program ini dijalankan oleh tiga departemen
di Pascasarjana Ilmu Energi:
•
Departemen Ilmu Sosial Energi Lingkungan
•
Departemen Ilmu Fundamental Energi
•
Departemen Ilmu Konversi Energi
Kegiatan departemen ini dapat ditemukan di website kami.
PERSYARATAN

・ Kelulusan dari sebuah universitas (atau setara)
・ Kemampuan Bahasa: baik dalam berbahasa Inggris (Jepang tidak diperlukan)
DOKUMEN UNTUK PERMOHONAN

Untuk pendaftaran di bulan Oktober, 2010, dokumen-dokumen berikut diterima sebelum 7
Desember 2009, di Kantor Urusan Sekolah (School Affairs Office) kami (alamat di bawah).
z Formulir aplikasi, dapat didownload dari homepage kami (lihat di bawah)
z Dokumen resmi kewarganegaraan
z Catatan akademik resmi: Setingkat Strata 1
z Dua surat rekomendasi
z Surat motivasi
z Salinan resmi TOEFL, IELTS atau TOEIC tes
KORESPONDEN

Pertanyaan dapat diajukan kepada
School Affairs Office
The Graduate School of Energy Science, Kyoto University
Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan
E-mail: ic-energy@adm.t.kyoto-u.ac.jp
Fax: +81-75-753-4745
Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi halaman web kami;
http://www.energy.kyoto-u.ac.jp/index_eng.html

