
Program Musim Panas Pra Universitas untuk 
Siswa Sekolah Menengah Usia 15–18 Tahun 
Di Pemimpin Masa Depan UBC, siswa sekolah menengah dapat 
memperoleh pengalaman kehidupan kampus papan atas. Siswa bisa 
mengeksplorasi gairah dan minat mereka, berteman dengan siswa 
seluruh Kanada dan seluruh dunia, dan mengembangkan ketrampilan 
yang mereka butuhkan untuk masa depan.

Program Pemimpin Masa Depan UBC adalah gabungan antara 
kegiatan di kelas, lokakarya, sesi informasi dan kegiatan ekstra 
yang padat serta kegiatan akhir pekan.

Satu Universitas, Dua Kampus,  
Dua Pengalaman
Kursus Pemimpin Masa Depan UBC diselenggarakan di UBC 
Vancouver dan UBC Okanagan. Siswa bisa mengikuti kursus di 
salah satu kampus atau di kedua-duanya, dan menggabungkan 
keduanya memungkinkan mereka mendapatkan dua pengalaman 
kehidupan kampus dan kota yang sangat indah dan berlainan.

Kampus UBC Vancouver berjarak hanya 30 menit dari jantung kota 
Vancouver – tempat spektakuler yang wajib dikunjungi oleh setiap 
turis – di mana gunung bertemu laut, dan pemandangan luar biasa 
menyambut di setiap sudut.

Berjarak lima jam dari Vancouver di Kelowna, Kampus UBC 
Okanagan adalah komunitas belajar yang ramah di Lembah 
Okanagan yang indah di British Columbia.

Mengapa Memilih UBC?
University of British Columbia (UBC) adalah pusat global untuk 
belajar, mengajar dan penelitian, terus berada di antara 20 
universitas negeri terbaik di dunia dan baru-baru ini diakui sebagai 
universitas paling bertaraf internasional di Amerika Utara.

Tanggal Sesi 2020 
Setiap kursus Pemimpin Masa Depan UBC berjalan selama 
dua minggu untuk tanggal sesi berikut ini. Siswa bisa 
menggabungkan lebih dari satu kursus di satu atau kedua 
kampus menjadi program empat sampai enam minggu.

1 Minggu, 28 Juni – Sabtu, 11 Juli (UBC Vancouver atau UBC   
 Okanagan)

2 Minggu, 12 Juli – Sabtu, 25 Juli (UBC Vancouver)

3 Minggu, 26 Juli – Sabtu, 8 Agustus (UBC Vancouver)

Lebih Dari 30 Pilihan Program Akademik
Siswa dapat mengembangkan ketrampilan akademik, 
interpersonal dan kepemimpinan dalam kursus dan lokakarya 
yang diajarkan oleh dosen dan instruktur UBC.

Cakupan topik:
•  Bisnis 

•  Budaya dan Masyarakat

•   Bumi, Lingkungan dan  
Kelestarian

•    Rekayasa dan Teknologi

Kami juga menawarkan pilihan kursus Bahasa Inggris bertema 
akademik untuk meningkatkan kelancaran dan keakuratan.  
Siswa yang belajar bahasa Inggris akan berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial dan budaya yang sama dengan siswa  
berbahasa Inggris yang mendaftar di kursus Akademik.

Lokakarya Persiapan Masuk Universitas
Siswa akan mengikuti lokakarya sore hari dan sesi informasi 
yang dirancang untuk menyiapkan mereka agar berhasil di 
universitas. Lokakarya sebelumnya mencakup:

•  Menyusun Aplikasi yang Sangat Bagus untuk Masuk   
 Universitas 

• Berbicara dengan Percaya Diri dan Membangun Jaringan   
 dalam Lingkungan Akademik

• Dampak: Tiga Kunci Keberhasilan di Perguruan Tinggi  
 (dan Cara Mendapatkan Dukungan Orang Tua)
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•  Ilmu Kesehatan dan  
Ilmu Hayat

• Sejarah, Hukum dan Politik

• Media dan Seni Rupa

• Psikologi dan Filosofi



Pokok-pokok Program
•  Pemimpin Masa Depan UBC adalah program resmi UBC.

•  Kursus ini dibimbing dosen dan instruktur dari UBC.

• Kursus berdurasi dua minggu dapat digabung menjadi   
 program empat sampai enam minggu di satu kampus atau di  
 kedua kampus.

•  Siswa dapat tinggal di asrama kampus UBC dan menjalani   
 kehidupan universitas sepenuhnya atau berangkat dari luar  
 asrama.

Penerimaan dan Pendaftaran
Pendaftaran dibuka tanggal 7 Januari 2020. Siswa harus berusia 
15 hingga 18 tahun pada saat atau sebelum tanggal mulai kursus.

Untuk Kursus akademik, siswa disarankan memiliki minimum:

• Nilai  GPA (Grade Point Average atau Nilai Rata-rata   
 Mata Pelajaran) 78% atau yang setara. Siswa harus   
 membuktikannya dengan nilai rapor atau transkrip sekolah  
 yang terbaru.

•  Nilai IELTS (International English Language Testing System)  
 6.0 atau setara, nilai tes TOEFL (Test of English as a Foreign  
 Language) berbasis internet 80 atau yang setara..

Untuk Kursus Bahasa Inggris, siswa disarankan memiliki 
minimum:

•  Nilai  GPA (Grade Point Average atau Nilai Rata-rata 
Mata Pelajaran) 78% atau yang setara. Siswa diharuskan 
membuktikannya dengan nilai rapor atau transkrip sekolah 
yang terbaru.

•  Nilai IELTS (International English Language Testing System) 
5.0 atau yang setara, nilai tes TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) berbasis internet 60 atau yang setara.

Catatan tentang persyaratan bahasa: Siswa menilai sendiri 
dan tidak diharuskan memberikan bukti kecakapan berbahasa 
Inggris. Namun jika ada siswa tidak mampu berpartisipasi dalam 
bahasa Inggris secara efektif, siswa tersebut akan ditempatkan 
dalam kursus Bahasa Inggris.

Biaya Program
Semua biaya adalah dalam dolar Kanada (CAD) dan sewaktu-
waktu dapat berubah. Biaya transportasi antara dua kampus 
termasuk dalam biaya program bagi siswa yang mendaftar kursus 
Sesi 1 di UBC Okanagan digabung dengan kursus sesi 2 di UBC 
Vancouver.

Siswa Kanada  (termasuk imigran yang menetap)

Pilihan 
Tinggal di 
Asrama

CAD $3,160 untuk satu kursus berdurasi dua 
minggu, termasuk layanan antar jemput dari 
bandara, tinggal di asrama kampus UBC (satu 
kamar sendirian), tiga (3) kali makan di kampus, 
lokakarya dan semua kegiatan kelompok 
terpimpin. Asuransi kesehatan disediakan bagi 
siswa Kanada dari luar negeri.

Pilihan 
Berangkat 
dari Luar 
Asrama

CAD $1,660 untuk satu kursus berdurasi dua 
minggu. Biaya sudah termasuk lokakarya sore 
hari, kegiatan sosial di hari kerja jam 1–5 sore, 
dan acara khusus Jum’at sore. Makan siang 
disediakan pada hari Senin sampai Jum’at, 
makan malam setiap hari Jum’at dan Minggu 
pertama. Asuransi kesehatan disediakan bagi siswa 
Kanada dari luar negeri.

Siswa Internasional

Pilihan 
Tinggal di 
Asrama

CAD $4,250 untuk satu kursus berdurasi dua 
minggu, termasuk layanan antar jemput  
dari Bandara, tinggal di asrama kampus UBC 
(satu kamar sendirian), tiga (3) kali makan  
di kampus, lokakarya dan semua kegiatan 
kelompok terpimpin. Asuransi kesehatan  
disediakan bagi siswa internasional. 

Pilihan 
Berangkat 
dari Luar 
Asrama

CAD $2,750 untuk satu kursus berdurasi dua 
minggu. Biaya sudah termasuk lokakarya sore 
hari, kegiatan sosial di hari kerja jam 1–5 sore, 
dan acara khusus Jum’at sore. Makan siang 
disediakan hari Senin sampai Jum’at, makan 
malam setiap hari Jum’at dan Minggu pertama. 
Asuransi kesehatan disediakan bagi siswa Kanada 
dari luar negeri. 

Kelompok 
Sekolah

Pemimpin Masa Depan UBC juga menerima 
kelompok-kelompok sekolah. Silakan 
menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

Untuk informasi lebih lanjut:

exl.ubc.ca/future   
+1 604 822 1444

Pemimpin Masa Depan UBC Halaman 2


