
1

STUDI DI 
WOLLONGONG
INFORMASI UNTUK PELAJAR DARI INDONESIA
INFORMATION FOR STUDENTS FROM INDONESIA



DAFTAR ISI

3  TENTANG UOW 4 PILIHAN STUDI PENGAJARAN DAN PENELITIAN DI UOW

3 TENTANG WOLLONGONG DAN KAMPUS-KAMPUS KAMI  7 UOW COLLEGE AUSTRALIA 

3 KAITAN DENGAN INDONESIA 8 LAYANAN DAN FASILITAS UNTUK MAHASISWA INDONESIA

  10 KETAHUI LEBIH LANJUT



3

TENTANG 
WOLLONGONG 
DAN KAMPUS-
KAMPUS KAMI

KAITAN 
DENGAN 
INDONESIA

TENTANG 
UOW 

University of Wollongong (UOW) adalah universitas internasional terkemuka 

dengan 60 tahun tradisi kecemerlangan di bidang pendidikan dan penelitian. 

Didirikan pada tahun 1951, UOW telah tumbuh menjadi sebuah lembaga yang 

diakui secara global. 

UOW termasuk 2% universitas teratas di dunia berdasarkan kinerja menurut 

Times Higher Education World University Rankings dan QS World University 

Rankings; serta menjadi anggota Group of Eight and Associates untuk Ilmu 

Teknik. Di bulan Januari 2012, UOW menerima predikat maksimum ‘Bintang 

Lima’ di dalam peringkat bintang QS atas universitas di seluruh dunia. 

Di bulan Juni 2012, Times Higher Education menempatkan UOW di peringkat 

ke-33 di dunia, dan setara dengan peringkat pertama di Australia, di dalam 

peringkat “100 Universitas Teratas Di Bawah 50” di dunia.

Universitas ini menikmati reputasi yang patut ditiru dari aspek hasil lulusan. 

Tahun 2011 menandai dua belas tahun berturut-turut UOW meraih bintang 

lima untuk kategori Memperoleh Pekerjaan dan Hasil Lulusan Positif di dalam 

Panduan Universitas yang Baik 2012 (Universitas & Akademi Swasta). UOW 

menempati peringkat 100 universitas teratas di dunia di dalam QS World 

University Rankings Employer Review 2011

Dengan profil yang benar-benar internasional, UOW menawarkan kuliah 

bukan hanya di Wollongong dan Sydney Business School di pusat kota Sydney, 

namun juga di kampusnya di Dubai, serta melalui kemitraan pengajaran di 

Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.

Dengan lebih dari 103.000 lulusan, UOW memberi Anda lingkungan belajar 

intra-kampus di sebuah kota dengan kecantikan alamiah yang luar biasa.

Wollongong (baca “wol-on-gong”) adalah kota terbesar ke-9 Australia. 

Berlokasi hanya 90 menit berkendara atau naik kereta dari Sydney, 

Wollongong cukup dekat untuk dijangkau setiap hari dari Kawasan Pusat 

Bisnis (CBD) Sydney, tanpa ketergesa-gesaan dan biaya kota besar. Kawasan 

Illawarra, yang mencakup kota Wollongong, berpenduduk sekitar 400.000 

jiwa. Kawasan ini adalah sebuah masyarakat multibudaya dengan lebih dari 70 

kebangsaan terwakili di dalamnya. 

Kampus UOW Wollongong terletak di sela kaki-kaki bukit Gunung Kiera, di 

antara pegunungan yang berselimut pepohonan, kebun botani, dan Samudera 

Pasifik yang luas dan berair biru. Universitas ini memberi Anda kualitas hidup 

yang sukar ditemukan di tempat lain. UOW kurang dari lima kilometer jauhnya 

dari pusat kota Wollongong dan dapat dicapai dengan mudah melalui angkutan 

umum dari kawasan pemukiman pinggiran Wollongong atau dari Sydney.

Semua fasilitas di UOW dan UOW College yang terkait berlokasi di lahan 

utama kampus Wollongong, memberi mahasiswa serangkaian lengkap fasilitas 

dan layanan dukungan di satu tempat.

Sekolah bisnis pascasarjana universitas ini, yakni Sydney Business School, 

menawarkan kuliah di dua tempat yakni di Innovation Campus di North 

Wollongong dan di pusat kota Sydney. 

UOW memiliki kaitan dengan sejumlah universitas terkemuka di Indonesia, 

antara lain Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas 

Brawijaya, dan Universitas Udayana.

UOW memiliki perjanjian transfer kredit kuliah dengan sejumlah lembaga di 

Indonesia, yang mencakup Universitas Islam Indonesia dan BiNus International.

Program-program sarjana UOW ditawarkan di Indonesia melalui kerja sama 

dengan INTI Education Group, anggota dari Laureate International Universities.

Dengan lebih dari 120 mahasiswa Indonesia di kampus, UOW memiliki ikatan 

mahasiswa Indonesia yang aktif. Ikatan ini mengatur kegiatan sosial dan 

olahraga. Ikatan ini juga menyediakan dukungan bagi mahasiswa Indonesia 

yang baru datang dan merayakan beberapa hari besar Indonesia yang penting 

secara budaya.

Untuk mengetahui berita dan informasi lebih lanjut, lihatlah situs berbahasa 

Indonesia kami di http://www.uow.edu.au/future/international/indonesia/index.

html di bawah bendera Indonesia.
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UOW adalah sebuah universitas penelitian and pengajaran nasional yang menyeluruh, dan menawarkan 

program kuliah (coursework) pada tingkat sarjana dan magister; serta program magister dan doktor 

berbasis penelitian (research).

BIDANG STUDI PROGRAM UTAMA

BISNIS & 

PERDAGANGAN

Akuntansi, Sistem Informasi Bisnis, Hukum Bisnis, Ilmu Ekonomi, Keuangan, Perencanaan Keuangan, 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Bisnis Internasional, Manajemen, Pemasaran, 

Hubungan Masyarakat, Manajemen Rantai Pasokan (Logistik)

Melalui kemitraan dengan TAFE: Manajemen Kepariwisataan, Perhotelan, Manajemen Acara

Sydney Business 

School (pascasarjana 

bisnis)

Magister Bisnis Internasional (MIB), 

Magister Administrasi Bisnis (MBA), 

Magister Sains (Logistik), 

Magister Manajemen, 

Magister Manajemen Ritel, Magister Manajemen Proyek 

Teknik Sipil, Komputer, Elektro, Lingkungan, Material, Mesin, Mekatronika, Pertambangan, Telekomunikasi

Fasilitas Infrastruktur SMART (singkatan Inggris untuk: Simulasi, Pemodelan, Analisis, Penelitian, dan 
Pengajaran) 

Informatika dan 

Komputasi 

Manajemen & Teknologi eBisnis, Ilmu Komputer, Sistem Pengamanan Digital, Komputasi Bergerak, 

Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Pengembangan Multimedia & Permainan, Pengembangan & 

Pengelolaan Jaringan & Sistem, Rekayasa Perangkat Lunak

Matematika Matematika dan Statistika, Matematika Keuangan, Matematika Kedokteran

Kesehatan dan 

Pengobatan

Ilmu Olahraga & Rehabilitasi, Ilmu Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, 

Ilmu Gizi & Diet, Psikologi

Sekolah Pascasarjana Kedokteran

Illawarra Health and Medical Research Institute (IHMRI)

Sains Biologi, Bioteknologi, Kimia, Ilmu Lingkungan, Geografi, Ilmu Kelautan, Pengobatan dengan Radiasi 

Fisika, Kimia Obat, Nanoteknologi, Fotonika, Fisika 

Ilmu Humaniora dan 

Sosial

Studi Asia Pasifik, Studi Australia, Sastra dan Kepustakaan Inggris, Sejarah dan Politik, Studi 

Internasional, Filsafat, Sosiologi

Bahasa Modern: Mandarin, Jepang, Spanyol, Italia, dan Prancis

Media, Komunikasi, dan 

Industri Kreatif 

Pemasaran dan Periklanan, Hubungan Masyarakat, Jurnalisme dan Penulisan Profesional, 

Media dan Komunikasi Internasional, Penulisan Kreatif, Media Digital, Desain Grafika, Teater dan 

Pertunjukan, Seni Visual

Pendidikan Pengajaran Anak Usia Dini, Pendidikan Kesehatan Jasmani, Pengajaran Sekolah Dasar, Pengajaran 

Sekolah Menengah, Pendidikan Khusus, Kepemimpinan Pendidikan, TESOL, Pendidikan Dewasa, 

Tinggi & Kejuruan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Literasi

Hukum Sarjana Hukum (4 tahun) atau gelar ganda di bidang Hukum (4-5 tahun)

Pascasarjana: Kebijakan Kelautan 
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STUDI SARJANA (BACHELOR/S1) 
Gelar sarjana di bidang bisnis dan perdagangan, informatika, 

sains, keperawatan, humaniora, dan komunikasi memerlukan 

tiga tahun studi; sementara teknik dan profesional kesehatan 

lainnya serta program sains lanjut adalah 4 tahun lamanya.

Pemohon dengan nilai sekolah menengah yang tinggi dapat 

diterima langsung ke program sarjana UOW; pemohon lainnya 

dapat memenuhi syarat melalui UOW College untuk masuk 

ke tahun pertama program sarjana dari sebuah program studi 

dasar (Foundation), atau ke tahun kedua program sarjana dari 

sebuah program diploma (Diploma).

Pemohon yang telah menyelesaikan sebuah diploma, gelar 

ahli madya atau sederajat di Australia dapat memenuhi syarat 

untuk transfer kredit hingga 1,5 tahun. 

Mereka yang berprestasi tinggi dari sekolah menengah 

Indonesia (SMA) juga dapat dinilai untuk Entri Selektif 

(penerimaan dini) dan berhak atas satu tempat di salah satu 

program beasiswa sarjana UOW (Undergraduate Excellence 

Scholarships). 

PROGRAM PENELITIAN (DOKTORAL/S3)
Program Doktoral Filsafat (3 tahun) dijalani dengan tesis 

dan tidak mencakup tugas kuliah. Pemohon tanpa pengalaman 

penelitian yang disyaratkan dapat diterima di Magister 
dengan Penelitian (1 – 1,5 tahun), yang terdiri atas enam 

bulan tugas kuliah diikuti satu tahun penelitian; atau, di PhD 

(Terpadu) 4 tahun, dengan tahun pertama terdiri atas topik-

topik tugas kuliah.

Profesional yang ingin menjalani penelitian di bidang 

Administrasi Bisnis, Seni Kreatif, Kesehatan Masyarakat, dan 

Pendidikan dapat dipertimbangkan untuk Doktorat Profesional 

(3 tahun). 

Penerimaan untuk program penelitian biasanya membutuhkan 

penyelesaian gelar Sarjana empat tahun yang diakui di bidang 

yang terkait dengan bidang penelitian yang diinginkan ATAU 

penyelesaian gelar Magister dengan Tugas Kuliah yang berisi 

penelitian atau metodologi penelitian yang cukup penting.

Pemohon juga harus mengidentifikasi suatu topik khusus 

yang cocok dengan minat penelitian universitas. Untuk 

menemukannya, bacalah halaman profil penelitian fakultas 

dan sekolah dari Panduan Kuliah Pascasarjana internasional 

di www.uow.edu.au/future/international/brochures, dengan 

fokus penelitian saat ini ditampilkan di http://www.uow.edu.au/

research/rsc/prospective/UOW033664.html
STUDI PASCASARJANA (MAGISTER/S2)
Magister dengan Tugas Kuliah (1–2 tahun) tersedia bagi 

mereka yang memiliki gelar Sarjana yang diakui di bidang yang 

sama dengan gelar Magister yang diinginkan, atau di bidang 

yang terkait. 

Ada program Magister yang terbuka untuk mahasiswa 

dengan gelar Sarjana di bidang apa pun, yang mencakup MBA 

(dengan pengalaman kerja profesional atau manajemen), 

Magister Perdagangan, Magister Bisnis Internasional, Magister 

Akuntansi Profesional, dan Magister Studi Komputer. Mereka 

yang tertarik pada bidang studi yang berbeda mungkin wajib 

mengambil Diploma Sarjana/Graduate Diploma (1 tahun) 
atau Sertifikat Sarjana/Graduate Certificate (6 bulan) 
sebelum memulai program Magister.
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PROGRAM AKADEMIS 
UOW College menyediakan jalur akademis terbaik untuk 

menuju studi sarjana (Bachelor/S1) di UOW, dengan tingkat 

keberhasilan 86% pada studi mendatang di UOW.

Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi akademis di 

UOW College langsung masuk ke tahun pertama atau kedua 

kuliah sarjana (Bachelor/S1) UOW, dan dijamin mendapat 

tempat di jurusan yang diinginkan jika meraih nilai rata-rata 

tertimbang yang disyaratkan. 

Struktur kuliah trimester memungkinkan pemulaian belajar di 

bulan Februari, Juni, atau Oktober setiap tahun.

PROGRAM BAHASA INGGRIS

UOW College adalah penyedia spesialis kuliah Bahasa Inggris 

untuk Keperluan Akademis (EAP). Bagi pemohon kuliah 

di UOW, akademi ini menawarkan program bahasa Inggris 

langsung masuk, tanpa harus mengikuti ulang tes IELTS atau 

TOEFL.

Bagi yang mengejar kualifikasi IELTS, akademi ini memberikan 

kuliah persiapan; dan merupakan pusat ujian IELTS resmi.

Kuliah bahasa Inggris dimulai setiap enam minggu.

Ujian penempatan level masuk ke College secara online 

(online placement test) adalah cuma-cuma, dan hal ini 

memungkinkan penaksiran jumlah minggu yang diperlukan 

untuk mencapai tingkat kefasihan yang disyaratkan guna 

memasuki kuliah akademis di UOW atau UOW College. Sebagai 

panduan bagi mereka yang sudah mengambil ujian IELTS, 

mahasiswa harus menyisihkan 12 minggu studi bahasa Inggris 

di UOW College untuk meningkatkan sebanyak setengah skor 

kelompok keseluruhan di dalam IELTS.

Kuliah penyambung akademis (bridging courses) dan kuliah bahasa Inggris
Dengan lebih dari 20.000 lulusan dan 20 tahun pengalaman, UOW College menawarkan lingkungan belajar intra-kampus yang 

memiliki akses ke semua fasilitas UOW. UOW College ada di kampus University of Wollongong dan menyediakan serangkaian 

program bahasa Inggris dan penyambungan sarjana (bridging courses). 

UOW COLLEGE 
AUSTRALIA 
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LAYANAN DAN 
FASILITAS 
UNTUK 
MAHASISWA 
INDONESIA

UOW menawarkan serangkaian layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa internasional. 

Selain berbagai gerai makanan, toko, fasilitas olahraga dan rekreasi dan hiburan, UOW juga 

menawarkan layanan pemekerjaan, karir, penitipan anak, konseling, dan kesehatan.

Konselor akademis di UOW College dan Penasihat Pendukung Mahasiswa (SSA) di setiap fakultas 

UOW, menyediakan dukungan menyeluruh bagi mahasiswa internasional.

Untuk layanan khusus bagi mahasiswa muslim, bacalah “Panduan Layanan Mahasiswa Muslim.”
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Jemputan Bandara Gratis

Bandara Internasional Sydney jaraknya satu jam berkendara 

dari Wollongong, dan UOW akan mengatur layanan jemput 

dan pemindahan gratis ke Wollongong bagi mahasiswa UOW 

dan UOW College. 

Akomodasi

Mahasiswa dapat mengambil salah satu pilihan akomodasi 

berikut. 

Inap keluarga (homestay) – Mahasiswa tinggal 

bersama keluarga setempat di kamar ranjang 

tunggal (single room) atau ranjang kembar 

berbagi (twin-share room). Perwalian juga 

tersedia bagi yang belum berumur 18 tahun.

Akomodasi kelolaan universitas – Ada enam Tempat 

Pemukiman Universitas yang menawarkan akomodasi 

dengan atau tanpa makan. Semua pemukiman dan 

apartemen universitas berada di kampus, atau tersambung 

ke kampus melalui layanan bus gratis Gong Shuttle. 

Akomodasi pribadi – Mahasiswa menyewa rumah atau flat 

di Wollongong dengan pengaturan sendiri atau menyewa 

sebuah kamar di satu rumah bersama mahasiswa lain 

(indekos).

AKOMODASI
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Staf multibahasa kami dapat menyediakan informasi lebih lanjut kepada Anda, atau merujuk Anda ke 
perwakilan universitas terakreditasi di negara asal Anda atau di Australia.

Hubungi kami lewat email di uniadvice@uow.edu.au atau telepon di +61 2 4221 3218 (internasional) atau 
1300 367 869 (di dalam Australia) atau kunjungi situs web kami www.uow.edu.au/future/international. 

Anda dapat juga menghubungi Perwakilan kami di Indonesia, Ms. Agnes Ong lewat email di indonesia@uow.
edu.au atau telepon di + 62 21 5793 6216 atau + 62 81 510 150 776. 

Informasi lebih lanjut tentang Wollongong dan kampus: 
http://www.uow.edu.au/future/international/video/index.html

Atau untuk informasi tertentu, buka langsung URL ini:

BUKU PEGANGAN SARJANA DAN 
PASCASARJANA – rincian lengkap kuliah, 

struktur kuliah, dan mata kuliah

http://www.uow.edu.au/handbook/ugcourses/

index.html

http://www.uow.edu.au/handbook/pgcourses/

index.html

TRANSFER KREDIT
http://www.uow.edu.au/future/international/

apply/credit/index.html

PENELITIAN
www.uow.edu.au/research/strengths

JADWAL KULIAH 

UOW dan SBS - www.uow.edu.au/future/

international/apply/dates/

UOW COLLEGE- www.uowcollege.edu.au/key_

dates#international_students

BIAYA KULIAH 

UOW dan SBS - 

www.uow.edu.au/future/international/apply/fees

UOW COLLEGE- 

www.uowcollege.edu.au/fees#international_

students 

BEASISWA
UOW dan SBS – 

http://www.uow.edu.au/future/international/

apply/scholarships/index.html

UOW College - 

http://www.uowcollege.edu.au/international_

students/scholarships

PERSYARATAN BAHASA INGGRIS 
UNTUK UOW
www.uow.edu.au/future/international/apply/

english

BROSUR (PENGUNDUHAN)

UOW – SARJANA dan PASCASARJANA - 

www.uow.edu.au/future/international/brochures

UOW College – 

www.uowcollege.edu.au/course_

brochures#international_students 

FORMULIR APLIKASI (pengunduhan)

UOW - 

www.uow.edu.au/future/international/apply/

index.html

UOW College – 

www.uowcollege.edu.au/international_students/

how_to_apply

PENDAFTARAN ONLINE
UOW - apply.uow.edu.au 

AKOMODASI
UOW – 

http://www.uow.edu.au/about/accommodation/

index.html

UOW College – 

http://www.uowcollege.edu.au/student_life/

accommodation



UOW College dan University of Wollongong berupaya memastikan bahwa informasi yang terkandung di dalam brosur ini benar pada saat dicetak, tetapi mungkin 
ada bagian yang ditambahkan tanpa pemberitahuan oleh College guna menanggapi keadaan yang berubah atau karena alasan lain. Pemohon harus menghubungi 
College atau Uninversity sewaktu mengajukan permohonan/pendaftaran mengenai tersedia atau tidaknya informasi yang lebih baru

Nomor CRICOS UOW College: 02723D

Nomor CRICOS University of Wollongong: 00102E

UOW College adalah divisi dagang dari ITC Education Limited (ABN 14 105 312 329), yang seluruhnya dimiliki oleh ITC Ltd (ABN 77 002 882 064) – sebuah perusahaan 
University of Wollongong.

www.uow.edu.au/future/international/indonesia

Within Australia: 1300 367 869
International: +61 2 4221 3218

facebook.com/uowfuture
uniadvice@uow.edu.au


