
Mengapa Belajar Bahasa Inggris di 
Pemimpin Dunia Masa Depan UBC?
Tahun 2018, Pemimpin Dunia Masa Depan UBC menerima 
setidaknya 760 siswa berasal lebih dari 45 negara. Siswa 
internasional yang mendaftar di kursus Bahasa Inggris akan 
berjumpa dan berteman dengan siswa berbahasa Inggris dari 
seluruh Kanada dan seluruh dunia.

Semua siswa Bahasa Inggris di Pemimpin Dunia Masa Depan UBC 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang sama dengan 
siswa berbahasa Inggris yang terdaftar dalam program Akademik. 
Pilihan tempat tinggal memberi lebih banyak kesempatan bagi siswa 
Bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan siswa berbahasa Inggris 
dari Kanada dan negara lain, sehingga menyajikan pengalaman 
universitas Kanada yang sesungguhnya bagi siswa internasional. 

Mengapa Memilih UBC?
Kanada diakui sebagai negara yang memiliki sebagian dari  
standar pendidikan tertinggi. Termasuk UBC, yang menduduki 
peringkat ke-20 sebagai universitas negeri terbaik di dunia.  
UBC dikenal karena kampusnya yang menakjubkan dan lokasinya 
yang mempesona. 
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Program Pemimpin Dunia Masa Depan UBC Tahun 2019

Program Musim Panas Pra Universitas 
untuk Siswa Sekolah Menengah
Di Pemimpin Dunia Masa Depan UBC, siswa sekolah menengah usia 
15-18 tahun dapat menikmati kehidupan universitas papan atas. Para 
siswa mengeksplorasi minat dan kegemaran mereka, mendapatkan 
teman dari seluruh dunia, dan mengembangkan keahlian yang 
mereka perlukan bagi masa depan. Program Pemimpin Dunia Masa 
Depan UBC menggabungkan waktu pelajaran di kelas, lokakarya, 
sesi informasi dan kalender penuh berisi kegiatan usai sekolah dan 
akhir pekan.

Tanggal Sesi Tahun 2019 
Minggu, 30 Juni – Sabtu, 13 Juli 2019
Minggu, 14 Juli – Sabtu, 27 Juli 2019
Minggu, 28 Juli – Sabtu, 10 Agustus 2019

Pokok-pokok Penting Tentang Program 
•  Pemimpin Dunia Masa Depan UBC adalah program UBC yang resmi.

•  Siswa memilih kursus Akademik sampai kursus Bahasa Inggris.

•  Kursus akademik disampaikan oleh para profesor dan pengajar UBC.

•  Kursus Bahasa Inggris disampaikan oleh pengajar dari English 
Language Institute UBC yang terkenal.

•  Kursus selama dua minggu di Pemimpin Dunia Masa Depan  
UBC dapat digabung menjadi program berdurasi empat hingga 
enam minggu.

•  Siswa dapat menetap di tempat tinggal siswa UBC di kampus dan 
menikmati pengalaman universitas sepenuhnya atau pulang pergi 
setiap hari.



Pilih di Antara Lebih Dari 30 Kursus 
Setingkat Universitas
Siswa mengembangkan keterampilan akademik, antar pribadi 
dan kepemimpinan dalam berbagai kursus dan lokakarya yang 
disampaikan oleh profesor dan pengajar UBC.

Kursus Akademik kami mencakup:

• Konsumen dan Konsumsi: Perspektif Global

• Kewirausahaan Media Digital

• Antropologi Forensik: Mengidentifikasi Jenazah

• Pengantar Teknik

•  Psikologi Kesehatan: Persimpangan Antara Psikologi  
dan Kedokteran

• Politik, Ekonomi, dan Diplomasi dalam Konteks Global

Belajar Bahasa Inggris Dengan Cepat 
dan Baik Melalui Tema Global 
Siswa dapat meningkatkan keahlian berbicara, membaca dan 
menulis dengan cepat sebagai persiapan memasuki universitas. 
Kelas-kelas yang penuh semangat dan berfokus pada peristiwa 
terkini akan meningkatkan kefasihan dan keakuratan bahasa Inggris 
para siswa.

Kursus kami mencakup:

• Kewarganegaraan Global dan Komunikasi Lintas Budaya

• Media dan Teknologi

• Lingkungan dan Perubahan Iklim

•  Persiapan Ujian Akademik IELTS (International English Language 
Testing System/Sistem Pengujian Bahasa Inggris Internasional) 

Penerimaan dan Pendaftaran
Pendaftaran dimulai pada tanggal 8 Januari  2019. Siswa harus sudah 
berusia 15 sampai 18 tahun pada atau sebelum tanggal kursus dimulai.

Untuk kursus Akademik, sebaiknya siswa minimal memiliki:

•  Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 78% atau setara. Siswa harus 
membuktikannya dengan rapor atau transkrip sekolah yang terbaru.

•  Nilai IELTS (International English Language Testing System/Sistem 
Pengujian Bahasa Inggris Internasional) sebesar 6.0 atau setara, nilai 
ujian TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Ujian Bahasa 
Inggris Sebagai Bahasa Asing) di Internet sebesar 80 atau setara.

Untuk kursus Bahasa Inggris, sebaiknya siswa minimal memiliki:

•  Nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 78% atau setara. Siswa harus 
membuktikannya dengan rapor atau transkrip sekolah yang terbaru.

•  Nilai IELTS (International English Language Testing System/Sistem 
Pengujian Bahasa Inggris Internasional) sebesar 5.0 atau setara, nilai 
ujian TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Ujian Bahasa 
Inggris Sebagai Bahasa Asing) di Internet sebesar 60 atau setara.

Catatan tentang persyaratan bahasa: Persyaratan bahasa Inggris 
disarankan guna memastikan bahwa siswa dapat berpartisipasi 
dan memetik manfaat sepenuhnya dari kurikulum yang tersedia. 
Siswa menilai sendiri dan tidak wajib menunjukkan bukti 
kemahiran bahasa Inggris. Namun jika ada siswa yang tidak dapat 
berpartisipasi dalam bahasa Inggris dengan efektif, mereka akan 
ditempatkan dalam kursus Bahasa Inggris.

Tarif Program 
Seluruh biaya adalah dalam dolar Kanada (CAD) dan bisa berubah.

Siswa Kanada (termasuk penduduk imigran)

Pilihan 
Tinggal 
di Dalam 
Kampus

$3.045 Dolar Kanada (CAD) untuk satu 
kursus selama dua minggu, termasuk layanan 
penjemputan dan pengantaran di bandara, 
akomodasi di tempat tinggal kampus UBC (hunian 
tunggal), tiga (3) kali makan sehari di kampus, 
lokakarya dan semua kegiatan yang dipimpin 
kelompok. Asuransi kesehatan lokal disediakan untuk 
siswa Kanada dari luar negeri.

Pilihan 
Tinggal 
di Luar 
Kampus

$1.600 Dolar Kanada (CAD) untuk satu kursus 
selama dua minggu, termasuk lokakarya sore hari 
dan semua kegiatan yang dipimpin kelompok mulai 
jam 13.00 sampai 17.00, Senin sampai Jum’at. 
Makan siang juga disediakan pada hari Senin 
sampai Jum’at, dan makan malam di hari Jumat. 
Termasuk berbagai acara khusus pada hari Jum’at 
malam. Asuransi kesehatan lokal disediakan untuk 
siswa Kanada dari luar negeri.

Siswa Internasional

Pilihan 
Tinggal 
di Dalam 
Kampus

$4.095 Dolar Kanada (CAD) untuk satu kursus 
selama dua minggu, termasuk layanan penjemputan 
dan pengantaran di bandara, akomodasi di tempat 
tinggal kampus UBC (hunian tunggal), tiga (3) 
kali makan sehari di kampus, lokakarya dan 
semua kegiatan yang dipimpin kelompok. Asuransi 
kesehatan lokal disediakan untuk siswa internasional.

Pilihan 
Tinggal 
di Luar 
Kampus

$2.650 Dolar Kanada (CAD) untuk satu kursus 
selama dua minggu, termasuk lokakarya sore hari 
dan semua kegiatan yang dipimpin kelompok mulai 
jam 13.00 sampai 17.00, Senin sampai Jum’at. 
Makan siang juga disediakan pada hari Senin 
sampai Jum’at, dan makan malam di hari Jumat. 
Termasuk berbagai acara khusus pada hari Jum’at 
malam. Asuransi kesehatan lokal disediakan untuk 
siswa internasional.
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For more information 

exl.ubc.ca/fgl-ubc 

+1 604 822 1444


