
Universitas Otago

Pusat Bahasa

•  Bahasa Inggris Umum dan Bahasa Inggris  
   untuk Keperluan Akademik

•  IELTS, TOEIC

•  Jalur non-IELTS ke Tahun Fondasi

•  Bahasa Inggris untuk Otago (memenuhi  
   syarat kemampuan Bahasa Inggris untuk  
   diterima di kebanyakan program sarjana  
   dan pasca-sarjana di Universitas Otago)

•  Kelompok-kelompok kursus singkat yang  
   menyajikan Bahasa Inggris untuk keperluan  
   khusus

Pelajaran Bahasa Inggris Umum NZ$429 per minggu 
 
Pelajaran EFO  NZ$6,885  
Program-program 15 minggu)             

Layanan Mahasiswa  NZ$20 per minggu

Penempatan homestay NZ$250

Homestay   NZ$266 per minggu

Asuransi medis dan perjalanan Bervariasi  
(tergantung pada lamanya 
kunjungan)      

Akomodasi, makanan dan  
ongkos hidup lain               

•  Pusat pengujian terdaftar untuk ujian IELTS,  
   Cambridge Mainsuite ESOL, TOEFL iBT, OET dan  
   TOEIC

•  Beranekaragam budaya dan kewarganegaraan

•  Pengenalan komprehensif tentang belajar dan  
   tinggal di Dunedin

•  Kartu identitas mahasiswa – memberikan akses  
   ke fasilitas Univesitas Otago, termasuk layanan  
   informasi, ruangan komputer 24 jam, layanan  
   kesehatan mahasiswa, klub dan perhimpunan  
   mahasiswa, pusat kebugaran dan diskon belanja, 
   hiburan dan perjalanan

•  Laboratorium bahasa multimedia, akses internet 
   dan email, intranet dan kafe mahasiswa

•  Petugas dukungan mahasiswa profesional  
   memberikan bantuan kalau ada pertanyaan atau 
   masalah visa

   Layanan visa online kami dapat memperbaharui  
   visa pelajar atau mengubah visa pengunjung  
   menjadi visa pelajar

•  Pilihan akomodasi – homestay atau flatting

•  Olahraga dan kegiatan sosial mingguan

•  Jasa penjemputan gratis dari bandara (tersedia  
   untuk mahasiswa homestay saja)

KURSUS FITUR ISTIMEWA BIAYA TAHUN 2018

Semua informasi termasuk tanggal dan biaya dapat 
berubah. Semua biaya sudah termasuk pajak GST NZ 
sebanyak 15%.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
University of Otago Language Centre, 
PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand

TEL +64 3 479 5250 • FAX + 64 3 479 5251  
EMAIL uolcfy@otago.ac.nz

www.otago.ac.nz/uolcfy

www.facebook.com/UOLCFY

Pusat Bahasa Universitas Otago terletak pada suatu gedung yang moderen dan nyaman di kampus universitas tertua 
Selandia Baru. Pusat Bahasa menyajikan berbagai program pembelajaran Bahasa Inggris, disertai program lintasan 
(pathway programmes) yang membuka jalan untuk studi lanjutan.

Lima tingkat pengajaran Bahasa Inggris Umum ditawarkan, dari Dasar sampai Lanjutan. Metode pengajaran 
komunikatif digunakan; pelajarannya berpusat pada si pembelajar dan materi yang disajikan mencerminkan konteks 
Selandia Baru yang terkini. Setiap kelas rata-rata memiliki 14 mahasiswa dan suatu kursus penuh waktu terdiri dari 
23 jam per minggu. Ketika suatu program selesai, setiap mahasiswa menerima ijazah serta laporan pencapaiannya.

NZ$14,000 – 15,000  
per tahun



Universitas Otago

Tahun Fondasi
Tahun Fondasi Universitas Otago (UOFY) menawarkan program yang terdiri dari dua semester 13 minggu. Para 
mahasiswa bisa mempelajari salah satu dari keempat jalur akademik sesuai dengan keempat bidang akademik 
Universitas Otago: Bisnis/Niaga, Ilmu Kesehatan, Sastra/Humanoria, dan Ilmu Pengetahuan/Sains Terapan/Ilmu 
Pengetahuan Hayati.

Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program 10 makalah 26 minggu tersebut diberikan Sertifikat Foundation 
Studies. Sertifikat ini menjamin penerimaan di kursus tahun pertama pilihan mereka di Universitas Otago dan diakui 
oleh seluruh universitas Selandia Baru sebagai kualifikasi penerimaan.

Biaya: 

Kuliah (Niaga/Sastra)  NZ$23,124

Kuliah (Sains Terapan/  NZ$24,118  
Ilmu Pengetahuan Kesehatan/ 
Ilmu Pengetahuan Hayati)           

Program Jembatan  NZ$2,753

Layanan Mahasiswa  NZ$798

Asuransi kesehatan dan NZ$400 - $620 per tahun      
perjalanan

Akomodasi, makanan  NZ$14,000 - 15,000 per tahun 
dan ongkos hidup lain

Penempatan homestay NZ$250

Homestay   NZ$266 per minggu

Tanggal masuk:

19 Februari  Semua jalur

18 Juni   Semua jalur

15 Oktober   Semua jalur  
   (kecuali Ilmu Kesehatan)

•  Tiga kali penerimaan setiap tahun: Februari sampai Oktober; Juni sampai Februari dan  
   Oktober sampai Juni

•  Mahasiswa Ilmu Kesehatan mulai di Februari atau Juni

•  Kuliah dan laboratorium diadakan di kampus dengan fasilitas kelas dunia di sebelah  
   kelas-kelas program sarjana

•  Tutorial Tahun Fondasi diajar di gedung mutakhir yang dirancang khusus, University Plaza, 
    yang terletak di kampus Universitas

•  Ukuran kelas tutorial maksimal 18 mahasiswa

•  Waktu bimbingan gratis perseorangan setiap minggu menjadi fitur program ini

•  Mahasiswa Tahun Fondasi secara konsisten mengungguli mahasiswa lain dalam tahun  
   pertama mereka di universitas

•  Program Jembatan enam minggu yang dirancang untuk meningkatkan peluang  
   keberhasilan mahasiswa dalam program Tahun Fondasi tersedia segera sebelum tanggal- 
   tanggal masuk setiap Tahun Foundasi

•  Mahasiswa dalam dan luar negeri terintegrasi dalam semua kelas. Mahasiswa dalam  
   UOFY ditawarkan layanan dukungan mahasiswa penuh, orientasi yang komprehensif serta  
   program mingguan kegiatan mahasiswa dan acara.

•  Kartu identitas mahasiswa memberikan akses bagi mahasiswa ke fasilitas Universitas  
   Otago termasuk perpustakaan, ruangan komputer 24 jam, pusat kebugaran moderen di  
   Unipol, layanan kesehatan mahasiswa, klub dan perhimpunan, serta kafe mahasiswa.  
   Kartu tersebut juga memberikan diskon belanja, hiburan dan perjalanan.

•  Layanan penempatan homestay mengatur akomodasi homestay berkualitas bagi semua  
   mahasiswa

•  Jasa penjemputan gratis dari bandara untuk mahasiswa homestay

•  Layanan visa online untuk memperbaharui visa pelajar atau mengubah visa pengunjung  
   menjadi visa pelajar
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