
Pengetahuan Menambah 
Kehidupan
University of Western Sydney (UWS) 
adalah sebuah universitas yang modern 
progresif dan berkomitmen tinggi untuk 
menyediakan program studi yang relevan 
bagi dunia yang bergerak cepat di masa 
kini. Dengan populasi siswa yang lebih 
dari 40.000, termasuk 4.500 siswa 
internasional, UWS merupakan salah 
satu universitas terbesar di Australia. 

Di UWS, kami ‘Membawa Pengetahuan 
pada Kehidupan’ dengan menggabungkan 
studi akademik dengan pengalaman 
praktis langsung. Program studi kami 
diajarkan oleh lebih dari 1.100 staf 
akademik yang merupakan pemimpin di 
bidangnya masing-masing dan bekerja 
keras untuk membagi pengetahuan dan 
minat mereka kepada para siswa.

Kampus Kami
www.uws.edu.au/campuses 
UWS merupakan lembaga pendidikan 
yang memiliki enam lokasi kampus di 
seluruh Western Sydney dan sekitarnya.

 » Kampus Bankstown 
 » Kampus Nirimba (Blacktown)
 » Kampus Campbelltown  
 » Kampus Hawkesbury 
 » Kampus Parramatta  
 » Kampus Penrith 

Masing-masing kampus memiliki suasana 
tersendiri yang unik, menciptakan 
sebuah lingkungan studi yang akrab 
dan rindang. Seluruh kampus dekat 
transportasi umum dan jalan besar. 

Program Akademik
www.uws.edu.au/handbook
UWS menawarkan gelar tingkat Sarjana 
dan Pascasarjana di berbagai bidang 
studi. Program studi di UWS terbagi 
dalam 10 fakultas di Universitas ini, yaitu: 
Humaniora dan Komunikasi, Ilmu Sosial 
dan Psikologi, Ilmu Pendidikan, Bisnis, 
Hukum, Biomedis dan Ilmu Kesehatan, 
Komputer, Teknik dan Matematika, Ilmu 
Keperawatan, Kedokteran dan Sains.

Riset di UWS
www.uws.edu.au/research
Pusat riset Universitas merupakan 
kebanggaan Universitas kami, menyediakan 
solusi yang berkelanjutan terhadap 
berbagai permasalahan dunia nyata 
di abad 21 ini, dan mencerminkan 
kekuatan dari riset utama kami.

Persyaratan Masuk Akademik
www.uws.edu.au/
international/admissions
Penerimaan masuk UWS sangatlah 
kompetitif dan siswa harus memenuhi 
persyaratan akademik dan persyaratan 
kemampuan bahasa Inggris di 
Universitas. Namun, jika Anda belum 
memenuhi persyaratan masuk ke UWS, 
Anda dapat menyiapkan diri untuk 
studi universitas di UWSCollege.

*Beberapa program studi mungkin memiliki 
persyaratan masuk khusus tambahan.

Jalur Masuk ke Universitas
– UWSCollege
www.uwscollege.edu.au
UWSCollege merupakan lembaga 
pendidikan yang didukung Universitas 
untuk program studi bahasa Inggris, 
Foundation Universitas serta program 
studi Diploma, untuk mempersiapkan 
siswa memasuki universitas. Siswa di 
UWSCollege sudah menjadi bagian 
dari komunitas UWS, dan mendapat 
akses ke berbagai aktivitas pendidikan, 
hiburan dan sosial di Universitas.

Informasi Lebih Lanjut
Email: internationalstudy@uws.edu.au
Web: www.uws.edu.au/international
Tel: +61 2 9852 5499
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Jalur Menuju Sukses

Di UWSCollege kami menyambut hangat 
kontribusi yang diberikan para siswa 
internasional tentang kehidupan akademik, 
sosial dan budaya di UWSCollege. Setiap 
tahun, siswa yang berasal lebih dari 
40 negara memilih College kami untuk 
studi Akademik dan bahasa Inggris.

Studi di UWSCollege
www.uwscollege.edu.au/
courses/international 
UWSCollege menyediakan jalur dan peluang 
untuk mempersiapkan diri memasuki 
studi jenjang universitas, terutama bagi 
siswa yang belum memenuhi persyaratan 
untuk langsung masuk ke Universitas.

Program Studi Foundation Universitas 
menawarkan siswa internasional peluang 
untuk studi di UWSCollege selama 
dua atau tiga semester. Siswa dapat 
merancang program studi mereka sendiri, 
dan akan mendapatkan kredit akademik 
penuh di University of Western Sydney.

Siswa juga dapat mengikuti program 
Diploma UWSCollege, yang memberi 
kesempatan kuliah selama satu tahun 
dalam program jenjang sarjana dan 
peluang untuk mempercepat studi Anda.

Studi Bahasa Inggris
www.uwscollege.edu.au/courses/
international/english_programs 
Program Bahasa Inggris UWSCollege 
menawarkan program studi terakreditasi 
penuh yang akan memberi Anda 
kepercayaan diri dan ketrampilan berk 

anunikasi yang Anda butuhkan untuk dapat 
mengatasi tantangan studi di universitas.

College ini merupakan anggota English 
Australia (EA) dan University English 
Centres Australia (UECA), dan semua 
program bahasa Inggris kami diakreditasi 
oleh National ELT Accreditation 
Scheme Limited (NEAS) Australia.

UWSCollege mendapat sertifikasi dari 
Pemerintah Australia (Kode Penyedia 
CRICOS 02851G) sebagai lembaga 
penyedia bahasa Inggris resmi bagi 
siswa internasional. Jadi, Anda terjamin 
bahwa kualifikasi bahasa Inggris Anda di 
UWSCollege mendapat pengakuan yang 
tinggi di Australia dan di dunia internasional.

Fasilitas
UWSCollege mempunyai berbagai jenis 
fasilitas dan layanan bagi siswa dan dua 
lokasi kampus yaitu di Nirimba (Blacktown) 
dan Westmead. Kami menyediakan 
dukungan akademik, karir, sosial dan layanan 
personal serta layanan konseling, dalam 
suatu komunitas College yang muitibahasa, 
baik siswa maupun staf yang penuh 
perhatian dan siap mendukung Anda.

Sebagai siswa UWSCollege Anda berhak 
menggunakan fasilitas dan layanan University 
of Western Sydney (UWS), termasuk 
perpustakaan di berbagai kampus UWS.
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Informasi Lebih Lanjut:
Email: pathwaystouni@uwscollege.edu.au
Web: www.uwscollege.edu.au
Tel: +61 2 9685 9785
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