1. Buod ng Promosyon
Ang Korean Council for University Education(KCUE) ay sinimulan ang Higher
Education for ASEAN Talents(HEAT), isang bagong programa para sa iskolar na
bahagi ng bagong Southbound Policy Portal na tinatag ng bansang South Korea. Ang
proyektong pang-iskolar na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng ASEAN-Korea
Cooperation Fund na isinasagawa sa pakikipagtulungan ng Korean Ministry of
Education, Ministry of Foreign Affairs, ASEAN Ministry of Education, and ASEAN
Secretariat.
Ang layunin ng proyektong ito ay ang propesor ng Asean National University ay
susuportahang makapagtapos ng pag-doctorate sa unibersidad ng korea, upang
maitaguyod ang kooperasyon ng pakikipagpalitan sa pagitan ng magkabilang bansa sa
pamamagitan ng mga magaaral na iskolar. At bukod dito magtatayo ng pundasyon sa
pakiki-pagisa sa pamamagitan ng mataas na edukasyon, upang mapabuti ang kalidad ng
mas mataas na edukasyon ng Korea at mga bansang ASEAN.
Ang Korean Council for University Education(KCUE) ay isang institusyon na itinatag
ayon sa batas noong taon 1982 at isang katawan ng consultative ng unibersidad sa 4na
taon. Ang KCUE ay namamahala pagpasok sa unibersidad ng korea, Pagsusuri, at
Pagsisiwalat ng Impormasyon at kung ano pa, at upang maitaguyod ang malusog na pagunlad ng edukasyon papalakasin ang awtonomiya at pananagutan ng unibersidad. Sa
partikular, bilang isang nangungunang samahang internasyonal na kooperasyon sa mas
mataas na edukasyon sa korea, patuloy kaming aktibong nakipagtulungan sa Campus Asia,
Aims, University accreditation, at KARIC.
2. Buod ng Proyekto
▣ Nilalaman ng Proyekto
1) Pag-anunsyo at pagpili ng iskolar na istudyante
-Iskolar na istudyante: Ang mga napiling 30 propesor bawat taon mula sa 10
unibersidad ng ASEAN na may master's degree
2) Doctorate Degree(3taon) na iskolar at suportang gastos sa pamumuhay at kung ano
pa.
3) At kung ano pa
-Suporta sa panandiliang programa para sa undergradauate na mag-aaral sa pagitan ng
kinabibilangang unibersidad ng iskolar na mag-aral-nais pasukan na unibersidad.
- HEAT(Higher Education for ASEAN Talents) Alumni Association Event
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▣ Panahon ng Proyekto
2020~2025(Sa pagtatapos ng 3taong kurso ng napiling ika-3taon ng iskolar na mag-aaral)
Ang proyektong ito ay isang demonstrasyon na proyekto, at posible na magpatuloy at
palawakin ang bilang ng mga taong napili sa hinaharap.
3. Kwalipikasyon ng istudyanteng iskolar
- Mayroong ASEAN na nasyonalidad, Full-time propesor na nagtatrabaho sa sariling
unibersidad ng bansa
- May edad 45taon pababa, Kailangan nakapagtapos ng masteral o masteral degree at
katumbas na edukasyon
- Kailangan mayroong ASEAN na nasyonalidad nagtatrabahong guro(4na taon) sa
unibersidad ng bansa
- Ang mga aplikante kailangan nakapagtapos ng masteral o di kaya katumbas na degree
o mataas pa
- Kailangan pwedeng mag-aral sa korea ng matagal at malusog ang isip at katawan
- Ganap na natalakay ang plano sa pagpapahinga at pagkatapos magaral sa ibang bansa
ang hakbang ng kontribusyon sa kinabibilangang unibersidad
- Araw ng pasukan pamantayan( Setyembre 1 2020) Edad 45 taon pababa
- Kailangan mayroong isang tiyak na antas na kakayahan sa Korean o di kaya sa Ingles
※ Sa kaso ng inanyahang guro pagkatapos mag-aral sa ibang bansa kailangan dumaan sa
ganap na pagtatalakay tungkol sa hakbang na kontribusyon at plano sa pag pahinga ng
kinabibilangang unibersidad(o di kaya Ministri ng Edukasyon ng bansa)
※ Kailangan ipasa ang Sertipiko ng pagkakakilanlan ng guro na may selyo ng presidente
ng kinabibilangang unibersidad o di kaya acceptance letter
4. Benipisyo ng Iskolar
- Bayad sa Admission sa Unibersidad at buong matrikula, Sa isang tao $1,100 kada
buwan sa loob ng isang taon
- Isang beses suporta sa airfare, Suporta sa paninirahan(isang beses, $300), Bayad sa
pagprint ng thesis sa pagtatapos(isang beses, $500)
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Gastos sa pagAdmission
Klasipi

Roundtrip

Suporta sa

Gastos sa

print ng

airfare

paninirahan

Pamumuhay

Thesis/Bayad sa

fee at
kasyon
Matrikula
screening
$1,100
Halaga
ng

Tunay na
Lahat

ibibigay

gastos

(Bawat

Tunay na gastos

semestre

(Maximum)

$300

(Maximum)
$6,600)

5. Pagpili sa iskolar
▣ Naangkop na Unibersidad: Gangwon University, Kyunghee University, Korea
University, Ewha Womans University, Chonbuk National University, Chung-Ang
University( English or Korean ang klase)
※ Pangunahing Larangan: Sumang-guni sa website ng Korean Council for University
Education http://english.kcue.or.kr HEAT program Guidelines
Klasi
Bilang ng
pikasyon Seleksyon

Oras ng
anunsyo

Anunsyo sa
nakapasa

Pasukan

Pagtatapos

2020-1

11

Marso 2020

Hunyo 2020

Setyembre
2020

Agosto 2023

2020-2

19

Hulyo 2020

Disyembre

Marso 2021

Pebrero 2024

2020
2021

30

Pebrero
2021

Hunyo 2021

Setyembre
2021

Agosto 2024

2022

30

Pebrero
2022

Hunyo 2021

Setyembre
2022

Agosto 2025
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▣ Isinaalang-alang sa pagpili ng iskolar na mag-aaral
I-maximize ang resulta ng performance ng akademiko at iwasan ang pag-dropout
- Pagkatapos mag-aral sa ibang bansa ipasa ang acceptance of letter na may selyo ng
presidente pagkatapos isalakay ang hakbang sa kontribusyon at plano sa pagpahinga
- Mag-apply pagkatapos magpasya sa unibersidad na nais mong pag-aralan
I-aaply ang mga kinakailangan ng bansang ASEAN
- I-aaply ang larangan ng akademiko ayon sa kahilingan ng ASEAN pagkatapos
maitalaga ang pinale ng bilang ng aplikante
-Isaalang-alang ang pagpili ng mga aplikante kung saan maaring mapalawak ang
pagpapalitan sa pagitan ng unibersidad ng Korea-ASEAN
※ Sumangguni sa website ng Korean Council for University Education
http://english.kcue.or.kr HEAT program Guidelines
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