INFORMASI UNTUK ORANG TUA
Di BTH kami ingin meyakinkan orang tua calon mahasiswa tentang pilihan yang tepat untuk menjadi
mahasiswa internasional di Universitas kami. Di sini tersedia informasi tentang BTH dan bagaimana
rasanya belajar dan tinggal di Karlskrona dan Swedia sebagai pemuda yang dewasa.
Tim kami di Kantor Internasional juga dengan senang hati akan membantu Anda dalam proses ini dan
menjawab semua pertanyaan Anda: international@bth.se

TENTANG BTH
Blekinge Institute of Technology, disingkat BTH, secara khusus berfokus pada digitalisasi masyarakat
dan keberlanjutan.
Tugas kami adalah berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berkelanjutan melalui
pendidikan tinggi, riset dan inovasi. BTH melakukan pendidikan dan riset dalam bidang-bidang yang
paling dibutuhkan masyarakat. Melalui keunggulan skala internasional, kami berkontribusi dalam
transformasi digital dan berkelanjutan. Sebagai lembaga teknologi, kami memiliki tanggung jawab
dan kesempatan khusus untuk memberikan kontribusi kami terhadap daya saing regional dan
nasional serta terhadap keberlanjutan global.
Program studi BTH berkualitas tinggi, dengan berfokus pada siswa dan dikaitkan dengan riset, serta
ditujukan bagi siswa nasional dan internasional. Lingkungan pendidikan mendukung siswa untuk
berkembang menjadi mitra yang baik, pemimpin dan inovator dengan kemampuan untuk
memprediksi dan menghasilkan perubahan. Dengan memegang gelar dari BTH, siswa dapat
menciptakan kondisi untuk pengembangan masyarakat dalam digitalisasi dan keberlanjutan.
BTH adalah universitas modern dan menonjol. Tujuan dari BTH adalah untuk menjadi lembaga
terkemuka di dunia di bidang unggulan universitas. Misalnya, riset BTH dalam Rekayasa Peringkat
saat ini menduduki peringkat kedua di dunia dan peringkat satu di Eropa, dalam jumlah publikasi
pada jurnal terkemuka di bidangnya.

PROGRAM PENDIDIKAN
Temukan semua program pendidikan di sini

KEHIDUPAN MAHASISWA DI KARLSKRONA DAN BLEKINGE
BTH menyediakan salah satu lingkungan paling unik di Swedia. Lokasi kami di tenggara Swedia,
daerah Blekinge - yang disebut juga "Kebun Negeri Swedia". Kampus kami di Karlskrona dan
Karlshamn terletak di tepi pantai oleh Laut Baltik, dan sebagai mahasiswa BTH Anda dapat belajar
dan tinggal di kepulauan yang indah ini.
Kampus kami menawarkan lingkungan yang menarik. Tersedia ruang kuliah dan perpustakaan,
restoran dan kafe serta perumahan mahasiswa dan ikatan mahasiswa. Kedekatan mereka dengan
alam memberikan rasa damai dan tenang untuk belajar serta kesempatan untuk melakukan kegiatan.
Misalnya, di dekat area kampus ada lapangan joging di tepi pantai yang indah.
Kampus Karlskrona adalah pusat studi untuk 3.000 mahasiswa, dengan 550 mahasiswa internasional
dari seluruh dunia. BTH terlibat dalam sekitar 70 kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi di
Eropa, dan 35 atau lebih lembaga pendidikan tinggi lainnya di luar Eropa. Ini memberikan

kesempatan kepada para mahasiswa kami untuk membangun jaringan global. Perpustakaan
berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk bertukar pengetahuan dan mencari teman baru
dari kebangsaan dan program studi apa pun.
Untuk informasi lebih lanjut tentang acara di Blekinge, Karlskrona dan Karlshamn, klik tautan di
bawah ini:
visitblekinge.se
visitkarlskrona.se
visitkarlshamn.se

KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI KAMPUS DAN DI NEGERI SWEDIA
Lingkungan belajar bersih serta aman, dan Anda akan dapat menggunakan bahasa Inggris dengan
siapa pun yang Anda temui.
Swedia dikenal sebagai negara yang terbuka, egaliter dan toleran, serta dipandang sebagai salah satu
negara teraman di dunia. Negeri ini juga memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah daripada
banyak negara lain di Eropa.

AKOMODASI
Blekinge Institute of Technology tidak memiliki akomodasi untuk mahasiswa dan tidak dapat
memesankan akomodasi untuk mahasiswa. Untuk mencari akomodasi, Anda harus membuat aplikasi
online atau mengirimkan email kepada perusahaan perumahan.
Ada banyak penyedia akomodasi yang dapat Anda hubungi di Karlskrona. Jika Anda tidak
menemukan akomodasi di Karlskrona, Anda dapat dengan mudah naik kereta api dan bus dari kota
terdekat Ronneby dan Karlshamn dalam 25 dan 45 menit.
Informasi tentang akomodasi mahasiswa disediakan oleh Ikatan Mahasiswa Blekinge:
bostad@bthstudent.se. Anda juga dapat menghubungi koordinator Akomodasi BTH:
accommodation@bth.se
Untuk informasi lebih lanjut mengenai akomodasi dan perumahan, silakan kunjungi Ikatan
Mahasiswa Blekinge.

BIAYA KULIAH
Biaya kuliah adalah SEK 60.000 per semester yang mencakup 30 kredit yaitu. SEK 120.000 selama
setahun.
Jika Anda telah diterima di program satu atau dua tahun, Anda diharapkan membayar di muka satu
semester penuh. (Semester musim gugur dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada pertengahan
Januari, dan semester musim semi dimulai pada pertengahan Januari dan berakhir pada bulan Juni)
Jika pembayaran untuk semester pertama Anda tidak diterima oleh BTH pada tenggat waktu yang
tercantum dalam rekening biaya kuliah BTH Anda, Anda akan kehilangan tempat Anda pada program
atau kursus di mana Anda diterima secara bersyarat.
Biaya kuliah sudah termasuk mata kuliah dan semua yang terkait dengannya, seperti administrasi
kuliah, konseling kuliah/karier, akses ke petugas kesehatan siswa di BTH (perawat, konselor, dll),
akses perpustakaan, laboratorium komputer dan kuliah, bantuan dalam menemukan akomodasi dan

membuka rekening bank, dll. Perlu dicatat bahwa biaya literatur, perumahan dan biaya
hidup tidak termasuk dalam biaya kuliah tersebut.
Mahasiswa yang diharuskan membayar biaya wajib melunasi biaya kuliah semester pertama sebelum
izin tinggal bagi pelajar dapat dikeluarkan. Mahasiswa juga perlu menunjukkan bahwa mereka
mampu menjamin diri mereka sendiri selama kuliah. Untuk aturan lain tentang izin tinggal bagi
pelajar, lihat Swedish Migration Agency website.
Biaya kuliah hanya dapat dikembalikan jika ada alasan khusus untuk pengembalian dana. Anda harus
membaca Syarat dan Ketentuan setempat: Ketentuan mengenai biaya kuliah dan beasiswa di
Blekinge Institute of Technology Pengembalian dana dilakukan dalam mata urang SEK (Krona Swedia)
dan BTH tidak mempertimbangkan nilai tukar. Keputusan dari BTH mengenai pengembalian dana
tidak dapat diganggu gugat.

BEASISWA
Untuk siswa yang dikenakan biaya kuliah, kemungkinan beasiswa berikut tersedia.
1. Program beasiswa BTH untuk calon mahasiswa
2. Program beasiswa BTH untuk mahasiswa saat ini.
Beasiswa akan mencakup sebagian biaya kuliah Anda, dan tidak mencakup biaya hidup Anda.
Kondisi mengenai biaya kuliah dan beasiswa dapat ditemukan di Ketentuan biaya kuliah dan
beasiswa di Blekinge Institute of Technology
Semua pertanyaan tentang beasiswa BTH harus disampaikan kepada tuitionfees@bth.se
Beasiswa Lainnya
Sejumlah program beasiswa dikelola oleh Swedish Institute, sebuah lembaga publik yang
mempromosikan minat dan kepercayaan pada Swedia dari seluruh dunia. Untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut tentang beasiswa Swedish Institute, silakan kunjungi beasiswa Swedish
Institute yang juga dapat digunakan untuk mengajukan aplikasi beasiswa. Beasiswa ini memiliki
tenggat waktu yang berbeda-beda, jadi periksa tanggalnya dengan saksama.
Jangan lupa untuk mencari peluang beasiswadari Pemerintah Anda atau dari sumber lain di negara
Anda.

TAUTAN YANG BERMANFAAT
Proses aplikasi (universityadmission.se)
Tanggal penting dan tenggat waktu (universityadmission.se)
Belajar di Swedia (studyinsweden.se)
Memahami sistem pendidikan tinggi Swedia (universityadmission.se)
Asuransi (kammarkollegiet.se)

