
Deakin University bercita-cita untuk dikenal sebagai Universitas 
yang paling maju di Australia. Gelar pendidikan kami telah diakui 
oleh universitas di seluruh dunia, serta oleh berbagai asosiasi 
profesional yang terkait di Australia.
Dengan keunggulan nilai prestasi dalam metode pengajaran dan 
penelitian, Deakin telah membangun reputasi yang unggul 
dengan menggabungkan nilai-nilai ini dan memperbaharui cara 
pengajaran umum yang cenderung konvensional, sehingga 
menghasilkan metode baru dalam pengembangan dan 
penyampaian program pendidikan. Dalam tahun-tahun 
belakangan ini, model pendidikan yang diterapkan Deakin telah 
mendapat berbagai penghargaan, termasuk Penghargaan 
Nasional untuk kategori Teaching Excellence dan juga dua kali 
memenangkan penghargaan bergengsi Australian University of 
the Year. Deakin adalah Universitas yang didanai oleh Pemerintah 
Australia dan menjadi salah satu anggota Universities Australia 
dan Association of Commonwealth Universities.

VICTORIA, AUSTRALIA
Berlokasi di ujung pantai timur Australia, Victoria adalah negara 
bagian terkecil kedua di Australia, namun memiliki kekayaan regional 
dan atraksi yang sangat beraneka ragam. Mulai dari hamparan pesisir 
pantai yang luas sampai taman nasional dan hutan-hutan yang penuh 
dengan margasatwa liar, perkebunan anggur, danau dan pegunungan, 
selalu ada sesuatu untuk dilihat dan dilakukan di sini di Victoria.
Selain keindahan alamnya, Victoria juga dikenal sebagai pemimpin 
dunia dalam berbagai sektor pendidikan dan pelatihan, dan telah 
memiliki reputasi yang sangat baik dalam menyediakan peluang 
pendidikan berkualitas tinggi. Penduduk Australia menghargai 
kekayaan keanekaragaman budaya dan menghormati cara 
bersosialisasi yang dibawa para mahasiswa internasional ke dalam 
Kampus dan komunitas kami. 

KAMPUS
Deakin University mempunyai empat kampus di Negara Bagian 
Victoria – satu di Melbourne, dua di Geelong, dan satu lagi di 
Warrnambool.
Setiap kampus mempunyai karakter yang berbeda dan semuanya 
berlokasi strategis dan mudah diakses dengan transportasi umum 
atau mobil, serta memiliki tempat parkir kampus yang luas.

PROGRAM STUDI
Setiap program studi di Deakin mengikuti standar kualitas tinggi yang 
sama, dimanapun lokasinya kampusnya. Gelar Bachelor of Science di 
kampus Burwood mempunyai kualitas yang sama dengan Bachelor of 
Science di kampus Warrnambool atau Geelong. Yang membedakan 
hanyalah ukuran kelas dan pilihan ragam mata kuliah yang tersedia.

TENTANG DEAKIN
Selain ragam program studi yang inovatif dan layanan yang 
istimewa, Kampus Deakin juga memiliki lingkungan yang sangat 
baik untuk bersosialisasi dan bersantai. Kampus-kampus ini 
memiliki suasana komunitas yang hangat dan ramah, serta 
memberikansuasana belajar yang sangat mendukung.
Anda akan menemukan serangkaian layanan pendukung yang 
didedikasikan untuk kebutuhan mahasiswa lokal dan 
internasional. Berbagai jenis klub dan perkumpulan memberikan 
banyak kesempatan untuk berteman dan terlibat dalam aktivitas 
universitas. 
Ingin beristirahat dan bersantai? Mampirlah ke salah satu kafe di 
kampus kami, atau mungkin ke bar dan bistro untuk bersantap, 
atau sekedar berkumpul dengan teman-temanmu.

KAMPUS MELBOURNE DI BURWOOD
Kampus Melbourne di Burwood merupakan kampus Deakin yang 
terbesar, dan memiliki area terbuka dan menyenangkan untuk 
bersosialisasi dan belajar, arsitektur yang inovatif, gedung-gedung 
baru yang luas dan banyak lokasi dengan jaringan nirkabel.

KAMPUS GEELONG DI WAURN PONDS
Kampus Geelong di Waurn Ponds memiliki taman berlanskap yang 
luas dan fasilitas olahraga yang ekstensif. Kampus terbesar kedua di 
Universitas ini juga menjadi lokasi untuk Sekolah Kedokteran Deakin.

KAMPUS GEELONG WATERFRONT
Kampus Geelong Waterfront adalah sebuah bangunan bersejarah 
yang telah direnovasi secara ekstensif, berlokasi di pusat bisnis 
Geelong, dengan pemandangan Teluk Corio yang sangat indah.

KAMPUS WARRNAMBOOL
Berlokasi di tepi Sungai Hopkins dan dekat dengan pantai selancar 
berkelas dunia, Kampus Warrnambool Deakin menawarkan sebuah 
komunitas pendidikan yang ramah, menciptakan hubungan yang akrab 
dan informal antara mahasiswa dengan para staf pengajar.

Tel: (+613) 9627 4877 
Email: deakin-international@deakin.edu.au

deakin.edu.au

KEHIDUPAN KAMPUS

SEKILAS  
TENTANG DEAKIN 
BAGI CALON MAHASISWA INTERNASIONAL

Melbourne   I   Geelong   I   Warrnambool   I   Off campus
deakin.edu.au

• Gelar Yang Berkualitas
• Suasana Kampus Yang Hidup
• Program Studi Yang Dihargai 

Oleh Industri
• Metode Belajar Yang Fleksibel
• Berfokus Pada Karir
• Peraih Berbagai Penghargaan
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BEASISWA (SCHOLARSHIP)  
DAN DERMASISWA (BURSARY)
Mahasiswa internasional yang belajar di Deakin dapat 
mengajukan permohonan untuk mendapat berbagai beasiswa 
untuk membantu mereka dalam studi. Beasiswa diberikan 
berdasarkan kemampuan akademis, dan didasarkan pada kriteria 
penyeleksian yang berbeda, dan ditentukan oleh masing-masing 
Fakultas, seperti program studi, lokasi kampus, negara asal, 
industri dan fokus penelitian. Beasiswa di Deakin bagi 
mahasiswa internasional mencakup Deakin University 
International Scholarship Program (DUISP), beasiswa kerja sama 
dengan lembaga industri terkemuka, dan beasiswa riset 
internasional bagi mahasiswa riset.

DEAKIN UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE 
(INSTITUT BAHASA INGGRIS DEAKIN UNIVERSITY)
Deakin University English Language Institute (DUELI) 
mempersiapkan mahasiswa yang mungkin memerlukan 
dukungan tambahan dalam bahasa Inggris untuk masuk ke dalam 
program studi tingkat sarjana di Deakin University dan di 
perguruan tinggi lainnya di Australia. 
Dengan berbagai jenis program yang dapat dipilih, mahasiswa akan 
dapat menemukan program terbaik yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka untuk pengembangan akademis, profesional atau bahkan 
pengembangan kepribadian. Berlokasi strategis di dalam Kampus 
Melbourne di Kampus Burwood dan Kampus Geelong di Waurn 
Ponds, mahasiswa akan dapat belajar dan menikmati semua bantuan 
dan fasilitas yang ada di lingkungan universitas.

LAYANAN DAN FASILITAS MAHASISWA
Deakin University menawarkan program pendukung mahasiswa yang 
dirancang khusus untuk mahasiswa internasional – mulai dari 
penjemputan di bandara, akomodasi dan layanan orientasi, sampai 
konseling akademis dan kegiatan sosial. Layanan dan fasilitas yang 
tersedia meliputi:
• Penjemputan di bandara
• Program orientasi internasional
• Penasehat Mahasiswa Internasional  

(International Student Advisers/ISA)
• Program Dukungan Sebaya
• Studi dan Dukungan
• Dukungan Pribadi dan Konseling 
• Dukungan Finansial Darurat
• Pusat Medis

FACULTY OF ARTS AND EDUCATION 
(FAKULTAS SENI DAN PENDIDIKAN)
Bidang-bidang studi dari Fakultas kesenian, seni pertunjukan dan 
seni kreatif, ilmu pengetahuan sosial, dan pendidikan yang 
meliputi berbagai disiplin ilmu, merupakan salah satu hal yang 
sangat penting untuk menjadikan Australia sebuah masyarakat 
yang adil, berperikemanusiaan dan inovatif.

BACHELOR OF CREATIVE ARTS (VISUAL ARTS) 
SARJANA SENI KREATIF (SENI RUPA)
Mahasiswa akan mempelajari berbagai teknik seni rupa dan 
mengembangkan pengetahuan yang dalam akan teori seni 
kontemporer dengan menggabungkan teori termutakhir dengan 
praktik studio khusus yang menggunakan teknologi digital. 
Menggabungkan bidang studi utama dalam seni rupa dan studi ilmu 
pendidikan memungkinkan mahasiswa memenuhi syarat untuk 
mengajar seni rupa di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

BACHELOR OF ARTS (MEDIA AND COMMUNICATION) 
SARJANA SENI (MEDIA DAN KOMUNIKASI)
Program studi ini dirancang agar mahasiswa lulus dengan kualifikasi 
beragam ketrampilan, sesuai untuk industri media dan komunikasi 
yang bergerak dan berubah dengan cepat. Mahasiswa akan dibekali 
dengan berbagai ketrampilan yang berbeda dan terpadu melalui 
kombinasi studi teori dan praktik, yang diajarkan dalam studio 
termutakhir yang dibangun secara khusus.

BACHELOR OF EDUCATION (PRIMARY) 
SARJANA PENDIDIKAN (PRIMER)
Program studi utama pendidikan ini adalah suatu program kualifikasi 
spesialis, dimana mahasiswa ikut berpartisipasi dalam sebuah 
program yang sangat profesional yang menekankan pada praktek dan 
pengalaman.

MASTER OF EDUCATION  
MAGISTER PENDIDIKAN
Program studi Pendidikan di Deakin mempunyai reputasi internasional 
untuk memberikan program pengembangan profesional yang 
berkualitas tinggi bagi pengajar, dengan komitmen yang kuat untuk 
pendidikan jarak jauh dan sistem pendidikan yang fleksibel.

FACULTY OF HEALTH  
(FAKULTAS KESEHATAN)
Fakultas kami terdiri dari lima bagian, yaitu Jurusan Olah Raga 
dan Ilmu Nutrisi; Kesehatan dan Perkembangan Sosial; Jurusan 
Dokter Umum; Keperawatan; dan Psikologi.

THE BACHELOR OF MEDICINE  
BACHELOR OF SURGERY  
SARJANA KEDOKTERAN, SARJANA BEDAH 
Program studi ini merupakan program graduate entry empat tahun 
bagi mahasiswa yang ingin memenuhi syarat sebagai dokter. Lulusan 
Medical School Deakin akan dipersiapkan dengan baik untuk bekerja 
sebagai dokter magang di rumah sakit kota atau pedesaan. Mereka 
akan dipersiapkan untuk mengikuti program pelatihan di berbagai jalur 
karir medis, termasuk praktik kedokteran umum, bedah, patologi, 
kedokteran darurat, ilmu kebidanan dan ginekologi, ilmu kesehatan 
anak, ilmu anestetik, geriatrik, radiologi, kesehatan kerja dan 
perawatan rehabilitasi, serta banyak spesialisasi lainnya. 

BACHELOR OF NURSING  
SARJANA ILMU KEPERAWATAN
Bachelor of Nursing di Deakin adalah salah satu yang terbaik di 
Australia, dengan lulusan yang sangat terpandang untuk 
profesionalisme dan kemampuan mereka dalam memberikan 
perawatan pasien. Dalam tahun-tahun belakangan ini, 100 persen 
lulusan ilmu keperawatan Deakin yang mencari pekerjaan telah 
menemukan pekerjaan dalam waktu tiga bulan setelah kelulusan.

BACHELOR OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA ILMU KESEHATAN
Program studi ilmu kesehatan ideal bagi mahasiswa yang ingin 
mempelajari beragam masalah kesehatan. Sistem yang fleksibel 
memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti beragam area ilmu 
kesehatan, atau memilih untuk berkonsentrasi pada dua bidang 
spesialisasi khusus.

MASTER OF PUBLIC HEALTH  
MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
Gelar Master of Public Health multidisipliner Deakin memberikan 
pemegang gelar sebuah pemahaman yang luas akan kesehatan dalam 
populasi. Mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan studi dan 
penelitian yang mendalam dalam spesialisasi kesehatan masyarakat.

• Layanan Keagamaan dan tempat-tempat untuk berdoa
• Makanan dan Minuman
• Asosiasi Mahasiswa Deakin University (Deakin University 

Student Association/DUSA) 
• Klub dan Perkumpulan
• Dukungan Bagi Penyandang Cacat
• Toko buku
• Perpustakaan

JALUR MASUK KE DEAKIN
Bila Anda belum dapat memenuhi persyaratan masuk ke program 
studi Deakin, kami juga menawarkan jalur alternatif untuk Anda. Jalur 
ini juga memungkinkan Anda mendapatkan kredit transfer (Credit for 
Prior Learning) )* di Deakin, sehingga mengurangi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi Anda di Deakin. Jalur 
alternatif ini meliputi Melbourne Institute of Business and Technology 
(MIBT)^, lembaga TAFE^, atau lembaga pendidikan pasca-sekolah 
menengah lainnya. 
Deakin juga menyetujui berbagai jenis transfer kredit untuk studi 
terdahulu di lembaga pendidikan di luar Australia. Pemohon dapat 
meminta kredit transfer untuk studi mereka yang sebelumnya.
* Kunjungilah www.deakin.edu.au/courses/credit/search dan www.

deakin.edu.au/future-students/international/apply-entry/advanced-
stand untuk informasi lebih lanjut mengenai transfer kredit (advanced 
standing).

^  Kunjungilah www.mibt.vic.edu.au dan www.deakin.edu.au/future-
students/international/pathways untuk informasi lebih lanjut 
mengenai jalur alternatif.

STUDI DI LUAR NEGERI
Program Study Abroad (Study di Luar Australia) dan Exchange 
(Pertukaran mahasiswa) di Deakin menawarkan sebuah kesempatan 
unik bagi mahasiswa internasional untuk mendapatkan semua budaya 
dan pengalaman baru yang ditawarkan Australia, sambil mendapatkan 
kredit mata kuliah untuk gelar mereka di negara asal.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.deakin.edu.au/future-
students/international/study-abroad/sa-at-deakin

HUBUNGI KAMI
Email kami deakin-international@deakin.edu.au 
Informasi online www.deakin.internationalstudent.info 
Telepon (+613) 9627 4877

FACULTY OF BUSINESS AND LAW 
(FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM)
Fakultas Bisnis dan Hukum menawarkan pendidikan jenjang 
sarjana, pascasarjana dan program pengembangan eksekutif yang 
dirancang untuk memperluas ketrampilan kreatif, analitis, 
interpersonal dan teknis yang mendukung karir bisnis dan 
keberhasilan profesional.

BACHELOR OF LAWS SARJANA HUKUM
Bachelor of Laws di Deakin dirancang untuk menghasilkan pengacara 
bisnis kelas satu. Program studinya memberikan pengajaran yang 
mendalam pada setiap area utama praktik hukum termasuk 
penekanan khusus pada pelatihan ketrampilan hukum praktis. Deakin 
juga merupakan salah satu dari sejumlah kecil program studi di 
Australia yang memiliki fokus yang spesifik dan eksklusif dalam 
hukum niaga.

BACHELOR OF MANAGEMENT  
SARJANA MANAJEMEN
Gelar Bachelor of Management cocok bagi mereka yang bertujuan 
untuk bekerja dalam peran manajemen. Program studi ini akan 
memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh dan menguasai 
pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar intelektual studi 
manajemen dan komponen utamanya.

BACHELOR OF COMMERCE  
SARJANA ILMU NIAGA
Sistem yang fleksibel dalam program studi ini memungkinkan 
mahasiswa untuk memilih spesialisasi dalam bidang yang diminati 
sambil meraih gelar, dan memaksimalkan keterampilan dan 
kesempatan kerja. Juga tersedia program magang bisnis yang 
berharga untuk memberikan pengalaman bisnis di area spesialisasi.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
(INTERNATIONAL) 
MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS (INTERNASIONAL)
Program studinya dirancang khusus untuk memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa yang berprestasi tinggi untuk mendapatkan 
pengalaman industri sebagai bagian dari MBA berkelas dunia. 
Program ini juga memiliki pilihan proyek riset yang memungkinkan 
mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam subyek organisasi yang 
spesifik, dan juga memungkinkan mahasiswa untuk melanjutkan ke 
gelar yang lebih tinggi melalui riset. Titik beratnya adalah pada hal-hal 
penting yang berhubungan dengan manajemen bisnis internasional.

FACULTY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY  
(FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI)
Fakultas ini terdiri dari Jurusan Arsitektur dan Bangunan;  
Teknik; Teknologi Informasi; dan Ilmu Pengetahuan 
Kehidupan dan Lingkungan.

BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE  
SARJANA ILMU BIOMEDIS
Gelar Sarjana Ilmu Biomedis menawarkan program yang sangat 
dinamis, relevan dan modern. Program ini menawarkan ilmu 
multidisiplin, yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar 
mengenai bidang studi pilihan mereka dari dua sudut pandang 
ilmiah dan kesehatan.

MASTER OF ENGINEERING  
MAGISTER TEKNIK
Program studinya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri 
akan karyawan yang sangat trampil, yang siap kerja pada proyek-
proyek yang kompleks segera. Program studi ini menekankan pada 
pengalaman praktis dan pada proyek riset atau proyek industri di 
bawah bimbingan, sehingga memberikan mahasiswa suatu 
ketrampilan manajemen proyek tingkat tinggi.

BACHELOR OF DESIGN (ARCHITECTURE) 
SARJANA DESAIN (ARSITEKTUR)
Dengan materi pendidikan yang paling mutakhir, penelitian terbaru 
dan dirancang dengan sudut pandang global, Bachelor of Design 
menekankan pada aplikasi nyata. Mahasiswa akan menjelajahi ide-ide 
arsitektural, sejarah, filosofi, desain, komunikasi serta pengetahuan 
akan gedung, bangunan dan teknologi.

MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY  
MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
Master of Information Technology Deakin mengasah keahlian 
teknologi informasi khusus dengan memberikan pengetahuan terbaru 
akan perkembangan terakhir dalam teknologi komputer, serta 
mencakup dasar-dasar teknis dan teoritis dari topik ini.

Lihat semua program studi yang tersedia di situs web kami 
deakin.edu.au.

TENTANG DEAKIN CONTOH PROGRAM STUDI Program studi yang inovatif, lokasi yang strategis dan dukungan yang terbaik hanyalah beberapa alasan mengapa gelar pendidikan Deakin menjadi pilihan yang tepat 
bagi Anda. Empat fakultas Deakin menawarkan ratusan pilihan gelar dengan skala disiplin ilmu yang luas. Ini baru merupakan salah satu alasan. Untuk informasi lebih 
lengkap dan terbaru, lihat situs web kami di www.deakin.edu.au.


