Jalur menuju Universitas
Informasi untuk orang tua dan pengasuh

Siswa sekolah menengah atas dapat memilih berbagai jalur untuk masuk universitas,
pelatihan dan pekerjaan. Jalur-jalur tersebut dapat dipilih untuk memenuhi minat,
keterampilan, kebutuhan dan aspirasi siswa.

Apa saja jalur menuju universitas?
ATAR
Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR) atau Peringkat Penerimaan Perguruan Tinggi
Australia seorang siswa dihitung dengan menggunakan hasil mata pelajaran dan ujian
mereka. Diperlukan setidaknya empat mata pelajaran ATAR. Bagi sebagian besar siswa,
sifat akademis dan tantangan mata pelajaran ATAR memberikan persiapan yang terbaik
untuk sukses di universitas.
Supaya dipertimbangkan oleh universitas sebagai lulusan baru dengan menggunakan
ATAR, siswa harus:
 memenuhi persyaratan Western Australian Certificate of Education (Sertifikat
Pendidikan Australia Barat)
 memenuhi standar Kompetensi Bahasa Inggris sebagaimana dijabarkan oleh
masing-masing universitas, melalui salah satu yang berikut ini:
o ATAR English
o ATAR Literature
o ATAR EAL/D atau yang setara (skor berskala 50 atau lebih)
o persyaratan minimum tes tertulis dalam Special Tertiary Admissions Test
(STAT) atau Tes Khusus Penerimaan Perguruan Tinggi untuk Bahasa Inggris.
 memperoleh nilai ATAR yang cukup tinggi untuk masuk program studi tertentu, dan
 memenuhi prasyarat apa pun atau syarat khusus untuk masuk program tertentu.
Siswa Kelas 12 akan diberi informasi tentang cara mengajukan permohonan masuk ke
universitas dan penerimaan program studi sarjana oleh sekolah mereka.

ATAR dengan Penyesuaian Peringkat Seleksi
Sebagian siswa berhak untuk mendapat penyesuaian ATAR. Penyesuaian ini akan
meningkatkan peringkat siswa karena faktor-faktor seperti:
 kinerja dalam mata pelajaran di Kelas 12
 tinggal atau bersekolah di area tertentu
 orang pertama dalam keluarganya yang memasuki universitas, atau
 kelayakan untuk disertakan dalam Skema Akses Pendidikan (Educational Access
Schemes).
Siswa bisa memperoleh peringkat seleksi yang berbeda untuk universitas yang berbeda.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi:
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Universitas

Situs web

Curtin

https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/stepup-to-curtin

Edith Cowan

https://www.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/676946/ECUAccess-Eligible-WA-Schools.pdf

Murdoch

https://www-uat.murdoch.edu.au/study/pathways-to-uni/highschool/selection-rank-adjustment

University of WA https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/admission-entrypathways/broadway

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi atau Vocational Education and Training (VET)
Siswa dapat menggunakan kualifikasi VET untuk memenuhi persyaratan masuk minimum
berbagai program studi sarjana. Biasanya pemohon sudah berhasil mendapat WACE,
menyelesaikan kualifikasi di tingkat Sertifikat IV dan memenuhi syarat Kompetensi Bahasa
Inggris. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
Universitas

Situs web

Curtin

https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/tafe-vet

Edith Cowan

https://www.ecu.edu.au/future-students/course-entry
Siswa dapat menggunakan Sertifikat III dan bukti kompetensi bahasa
Inggris untuk mengajukan permohonan masuk ke program UniPrep
ECU, untuk informasi kunjungi:
https://www.ecu.edu.au/degrees/uniprep

Murdoch

https://www-uat.murdoch.edu.au/study/pathways-to-uni/vocationaleducation-and-training
Siswa dapat menggunakan Sertifikat II bidang Pendidikan Umum
untuk Orang Dewasa (General Education for Adults) atau Sertifikat III
dan bukti kompetensi bahasa Inggris untuk mengajukan pendaftaran
masuk ke program OnTrack dan FlexiTrack di Murdoch. Untuk
informasi, silakan lihat:
 OnTrack - https://wwwuat.murdoch.edu.au/course/enabling/n1069
 FlexiTrack - https://wwwuat.murdoch.edu.au/course/enabling/n1095

University of
Notre Dame

https://www.notredame.edu.au/study/pathways/vet-study
Tersedia untuk sebagian besar program studi, kecuali Hukum,
Fisioterapi dan Pendidikan.

University of WA

https://www.uwa.edu.au/study/How-to-apply/Admission-entrypathways/Diploma-Entry-Pathway

Jalur bagi Siswa Aboriginal dan Torres Strait Islander
Ada jalur-jalur khusus untuk pelajar Aboriginal dan Torres Strait Islander untuk masuk ke
universitas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
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Universitas

Situs web

Curtin

https://karda.curtin.edu.au/study/enabling-courses

Edith Cowan

Penilaian Kesiapan Universitas untuk Pelajar Aboriginal atau
Aboriginal University Readiness Assessment (AURA) memungkinkan
para pelajar yang telah menyelesaikan Sertifikat II atau yang lebih
rendah dapat dipertimbangkan untuk masuk universitas. Untuk
informasi, kunjungi: https://www.ecu.edu.au/centres/kurongkurlkatitjin/student-success-and-support/aborignal-university-readinessassessment

Murdoch

K-Track enabling program merupakan program studi gratis yang
membantu warga Aboriginal dan Torres Strait Islanders memulai
pendidikan perguruan tinggi atau mencari perubahan arah. Untuk
informasi, kunjungi:
https://www.murdoch.edu.au/life-at-murdoch/perth-campus/facilitiesservices/kulbardi-aboriginal-centre/k-track-enabling-program

University of
Notre Dame

Notre Dame menyediakan sejumlah peluang dan jalur masuk alternatif
bagi pelajar Aboriginal dan Torres Strait Islander untuk mengambil
studi Kedokteran. Untuk informasi, kunjungi:
https://www.notredame.edu.au/current-students/support/indigenousportal

University of WA

Kesempatan studi bagi masyarakat pribumi: The University of
Western Australia
Termasuk program Orientasi untuk Warga Aboriginal (Aboriginal
Orientation) dan skema Penerimaan Bersyarat (Provisional Entry
scheme) . Untuk informasi, kunjungi:
https://www.uwa.edu.au/study/indigenous-study

Program Persiapan Masuk Universitas
Program persiapan masuk universitas atau program yang memungkinkan penerimaan
(enabling courses) dirancang untuk mempersiapkan siswa supaya dapat memenuhi syarat
untuk masuk berbagai program sarjana. Program-program ini berfokus pada kecakapan
yang diperlukan di tingkat universitas seperti penelitian, proses menulis dan berhitung. Untuk
informasi lebih lanjut, kunjungi:
Universitas

Situs web

Curtin

Program UniReady merupakan program gratis dan terbuka bagi
lulusan baru dan pelajar berusia dewasa. Untuk informasi, kunjungi:
https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/uniready-enablingprogram

Edith Cowan

UniPrep merupakan program gratis dan terbuka bagi lulusan baru dan
pelajar berusia dewasa. Untuk informasi, kunjungi:
https://www.ecu.edu.au/degrees/uniprep
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Murdoch

Murdoch memiliki berbagai jalur yang memungkinkan penerimaan di
universitas. Untuk informasi, kunjungi:
http://www.murdoch.edu.au/study/courses/enabling-pathways

University of
Notre Dame

https://www.notredame.edu.au/study/pathways/tertiary-pathwayprogram

Penerimaan dengan Portofolio
Siswa dapat dipertimbangkan untuk masuk program sarjana tertentu berdasarkan portofolio
yang menunjukkan prestasi akademis, kualifikasi, kecakapan, dan kecocokan untuk studi di
perguruan tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
Universitas

Situs web

Curtin

Penerimaan dengan portofolio tersedia untuk berbagai program studi
humaniora, sains, bisnis dan ilmu kesehatan. Untuk informasi,
kunjungi: https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/portfolio-entry

Edith Cowan

Siswa dapat dipertimbangkan untuk masuk ke program sarjana
tertentu di bidang ilmu seni dan desain kreatif tanpa ATAR. Untuk
informasi, kunjungi: https://www.ecu.edu.au/future-students/courseentry/creative-arts-portfolio-entry

Murdoch

Jalur media disediakan untuk pelajar kreatif yang ingin mendaftar ke
program Seni. Untuk informasi, kunjungi:
 https://www.murdoch.edu.au/study/courses/undergraduatecourses/portfolio-entry-pathway
 http://www.murdoch.edu.au/study/courses/undergraduatecourses/portfolio-entry-pathway/media-portfolio-pathway

Penerimaan berdasarkan pengalaman
Pelajar dapat dipertimbangkan untuk masuk ke program sarjana melalui penilaian universitas
atas kemampuan mereka untuk dapat berhasil di tingkat pendidikan tinggi berdasarkan bukti
yang disediakan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
Universitas

Situs web

Curtin

Dapat membantu pelajar diterima di program studi pilihan mereka jika
tidak ada jalur penerimaan lain yang sesuai. Untuk informasi,
kunjungi: https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/access-curtin

Edith Cowan

Pelajar dapat dipertimbangkan untuk diterima di program sarjana
melalui penilaian atas kemampuan mereka untuk berhasil dalam
pendidikan tinggi. Untuk informasi: https://www.ecu.edu.au/futurestudents/course-entry/experience-based-entry-scheme

University of WA

Menyediakan pilihan dengan penilaian atau tanpa penilaian untuk
dapat melakukan studi mata kuliah pilihan tertentu tanpa perlu
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mendaftar di program bergelar. Untuk informasi, kunjungi:
https://www.uwa.edu.au/study/courses-and-careers/shortcourses/access-uwa-assessed

Skema Akses Pendidikan (Educational Access Scheme)
Pelajar yang mengalami keadaan khusus atau kesulitan selama masa sekolah menengah
atas, dan hal tersebut telah berdampak buruk terhadap studi Kelas 11 dan 12-nya, dapat
mengajukan pendaftaran ke universitas-universitas di Western Australia. Pemohon dapat
mengajukan permohonan untuk pertimbangan khusus melalui Pusat Layanan Perguruan
Tinggi (Tertiary Institution Service Centre:TISC).
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web TISC: www.tisc.edu.au/static/guide/eas.tisc
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