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Internasional



Universitas Flinders dibangun dengan semangat untuk  
‘terus bereksperimen dengan berani’



karier dan kehidupan yang bermanfaat 
bagi masyarakat di Australia Selatan, di 
seluruh Australia, dan di hampir seluruh 
sudut dunia.

Kami berharap para mahasiswa akan 
berpendapat bahwa menuntut ilmu di 
Flinders memperkaya pengalaman hidup 
mereka dan memperluas pemahaman 
budaya serta cara berpikir profesional 
mereka. Dengan komunitas kampus 
internasional yang beragam, para 
mahasiswa dapat membangun jaringan 
dan persahabatan abadi yang menjangkau 
seluruh dunia. 
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Anda kesempatan untuk belajar berbagai 
hal yang menarik minat Anda, menyiapkan 
Anda menuju karier pilihan Anda dan 
memberikan keahlian yang Anda butuhkan 
sepanjang kehidupan kerja Anda.

Apapun latar belakang Anda, kami 
yakin Anda akan berpendapat bahwa 
Universitas Flinders adalah tempat yang 
menginspirasi dan penuh semangat di 
mana Anda dapat belajar, menuntut ilmu 
dan membangun masa depan. Kami 
menantikan kehadiran Anda di kampus.

Profesor Michael Barber
Wakil Rektor dan Presiden

Flinders termasyhur karena hubungan 
internasionalnya dengan universitas dan 
lembaga penelitian di Asia, Eropa serta 
Amerika Utara dan Amerika Selatan. 
Flinders adalah anggota International 
Network of Universities (INU) dan anggota 
pendiri Innovative Research Universities 
Australia (IRUA). Kami menawarkan 
pendidikan di luar negeri di beberapa 
negara termasuk Cina, Hong Kong, dan 
Singapura.

Kami memiliki peringkat sebagai 
salah satu dari 400 universitas teratas 
di dunia seperti ditunjukkan oleh 
Shanghai Jiao Academic Ranking of 
the World Universities (2012). Dalam 
Good Universities Guide (2012), kami 
memperoleh peringkat bintang lima untuk 
pengajaran yang baik, keahlian umum dan 
kepuasan umum dari para lulusan kami. 

Di Flinders kami mencetak lulusan 
yang berpengetahuan, yang dapat 
berkomunikasi dengan efektif, dan 
yang memiliki keahlian untuk menjalin 
hubungan lintas batas budaya, politik, 
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tantangan-tantangan besar.

Kampus utama Universitas Flinders 
terletak di Bedford Park; namun, jejak 
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regional di Australia Selatan, Wilayah 
Utara dan Victoria.

Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 90 
negara dan alumni kami telah membangun 

Selamat Datang



Berkendara satu jam dari Adelaide akan 
membawa Anda ke pedesaan dengan 
peternakan domba dan pemerahan 
susu atau kebun anggur yang luas dan 
kilang pembuatan anggur di dekatnya. 
Berjalanlah sedikit lebih jauh dan Anda 
akan melihat lahan gandum atau menemui 
tebing-tebing berwarna merah di sepanjang 
tepian Sungai Murray. Di sepanjang pesisir 
terdapat perkampungan nelayan kecil 
dan pintu masuk ekspor padi-padian, 
dan tentu saja Pulau Kangaroo yang 
termasyhur dengan kehidupan liarnya yang 
sangat luas. Hanya sekitar empat jam dari 
Adelaide terdapat Perbukitan Flinders yang 
mempesona, yang menandai awal dari 
Pedalaman Australia.

Dan ke mana pun Anda pergi, Anda akan 
bertemu dengan penduduk setempat yang 
ramah, baik dan bersikap hangat. 

Cuaca di sini adalah cuaca Mediterania 
yang dingin hingga sejuk, musim dingin tak 
bersalju dan musim panas yang terik dan 
kering. 

Musim Panas (Desember hingga Februari)
25°C hingga 35°C / 77°F hingga 95°F

Musim Gugur (Maret hingga Mei)
20°C hingga 25°C / 68°F hingga 77°F

Musim Dingin (Juni hingga Agustus)
10°C hingga 15°C / 50°F hingga 59°F

Musim Semi (September hingga November)
20°C hingga 25°C / 68°F hingga 77°F



Adelaide yang 
mempesona
Bentangan daerah pinggir kota yang luas 
di sekitar universitas menawarkan pilihan 
tempat tinggal, dari rumah freestanding 
(tidak bersebelahan dengan rumah 
tetangga dan tidak berpagar) dengan 
kebun hingga unit-unit rumah yang ringkas. 
Adelaide dilayani oleh transportasi umum 
dan sebagian besar daerah pinggiran 
kotanya hanya ditempuh dalam waktu 10 
menit dari pantai. Anda juga hanya perlu 
waktu 20 menit untuk menuju pusat kota 
di mana Anda akan menemukan Pasar 
Pusat dan Kota Cina serta jalan-jalan yang 
yang dipenuhi dengan restoran, klub-klub 
dan pertokoan modern ditambah dengan 
gerai-gerai seperti Galeri Seni dan Museum 
Kriket Donald Bradman.

Acara-acara seperti festival dan 
perlombaan olahraga diselenggarakan 
sepanjang tahun. Acara-acara kami yang 
paling terkenal adalah Adelaide Festival of 
Arts, WOMADelaide dan perlombaan kriket 
internasional yang berlangsung satu hari di 
Adelaide Oval.

Anda akan melihat bahwa Adelaide 
menggabungkan keterjangkauan dengan 
standar hidup yang tinggi. Sebagai sebuah 
kota, kami juga sangat direkomendasikan – 
majalah The New Yorker menggambarkan 
kota ini sebagai “kemungkinan merupakan 
kota metropolitan terakhir di bumi ini yang 
direncanakan dengan baik dan nyaman.” 
Sedangkan Lonely Planet mengakui 
Adelaide sebagai "beradab dan tenang 
dalam cara yang tidak dapat disamai oleh 
ibu kota Negara Australia yang lainnya.”



Berbagai tempat dan layanan yang kami miliki akan 
membantu Anda mendapatkan yang terbaik dari kuliah  
Anda dan menikmati kehidupan Anda di kampus.



>> Professor Karen Reynolds >>Zie Hashim >> Mr Junling Liu >>Thuy Nguyen 

Pengalaman Flinders 
Orang-orang kami 
memiliki banyak hal 
untuk diungkapkan 
tentang pengalaman 
mereka di Flinders.

Klik pada gambar untuk mencari 
tahu lebih banyak

Blog Mahasiswa 
Cari tahu seperti apa kehidupan 
di Adelaide Klik Di Sini



Thuy Nguyen 

Zie Hashim 

Manajemen lingkungan masih menjadi 
industri baru di negara asal Thuy yakni 
Vietnam, sehingga ketika ia mulai 
mencari pendidikan di bidang yang 
diminatinya ia pun mencari ke luar 
negeri dan menemukan Universitas 
Flinders.

“Saya memilih untuk kuliah di Flinders 
setelah melihat struktur pendidikan 
dan demikian banyaknya topik-topik 
menarik yang ditawarkan. Saya tahu 
ini akan menguntungkan karier saya di 
bidang manajemen lingkungan.”

Thuy juga menyoroti banyaknya 
keunggulan yang ditawarkan dengan 
menempuh pendidikan di Flinders. 
“Flinders telah menjadi lebih dari 
sekadar universitas bagi saya. Tidak 
saja karena telah didukung secara 
akademis oleh dosen-dosen inspiratif 
dan staf yang ramah, saya juga telah 

berkesempatan mendapatkan teman-
teman hebat dan merasakan hidup di 
Adelaide.”

Setelah lulus, Thuy berencana untuk 
kembali ke Vietnam dan bergabung 
dengan industri manajemen lingkungan 
yang sedang tumbuh pesat di 
sana. Namun setelah merasakan 
pengalaman di Flinders, sekarang ia 
ingin melanjutkan ke jenjang kuliah 
pascasarjana. “Melanjutkan kuliah 
adalah pilihan yang sedang saya 
pertimbangkan, dan apabila saya jadi 
melanjutkan kuliah, Flinders akan 
menjadi pilihan pertama saya.”

Thuy Nguyen  
Bachelor of  
Environmental Management

Setelah bekerja di kantor Hubungan 
Internasional di Universiti Kebangsaan 
di negara asalnya yakni Malaysia, Zie 
Hashim ingin meningkatkan kariernya 
dan mengembangkan keterampilannya 
saat ini ketika memilih untuk 
mengambil program pascasarjana di 
Universitas Flinders. 

Belajar bisnis internasional di Flinders 
membuat Zie dapat memanfaatkan 
program Work Integrated Learning dari 
Flinders, menghubungkan teori yang ia 
pelajari dengan pengalaman kerja yang 
diperoleh dari posisinya di Universiti 
Kebangsaan. 

“Selama semester akhir, saya 
berkesempatan untuk bekerja di Kantor 
Internasional Universitas Flinders. 

Pekerjaan tersebut telah memberi saya 
kesempatan untuk mengembangkan 
kelebihan saya, serta membantu saya 
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dan berupaya meraihnya.”

Mengenai pengalamannya di Flinders, 
Zie mengatakan, “Flinders memberikan 
lingkungan belajar yang luar biasa, 
dengan akses mudah ke berbagai 
sumber daya dan menyediakan 
dukungan yang saya perlukan untuk 
berhasil.”

Zie Hashim
Master of Business Administration 
(International Business)



Professor Karen Reynolds

Mr Junling Liu 

Karen Reynolds adalah seorang 
Profesor di bidang Biomedical 
Engineering, sebuah bidang ilmu 
yang menggabungkan teknik, sains, 
dan kedokteran untuk membuat 
peralatan medis yang memberi 
manfaat kepada masyarakat melalui 
diagnosis, perawatan, dan sistem 
monitoring yang lebih baik. Sebagai 
Direktur Medical Device Research 
Institute dan Wakil Dekan School of 
Computer Science, Engineering and 
Mathematics, Karen sangat membantu 
dalam pengembangan teknik biomedis 
di Australia Selatan. Pada tahun 2012, 
ia dianugerahi penghargaan South 
Australian Scientist of the Year dan 
diakui sebagai satu di antara 100 
insinyur paling berpengaruh Australia 
oleh majalah Engineers Australia. 

“Flinders memberikan lingkungan 
yang sangat mendukung bagi 
mahasiswa dan peneliti sehingga 
menggerakkan inovasi. Kami memiliki 
banyak mekanisme untuk mendukung 
mahasiswa dan peneliti di awal 
kariernya, dan budaya di Universitas ini 
sangat kolaboratif, menciptakan ruang 
penelitian yang terbuka dan menarik. 
Universitas menjalin kerja sama erat 
dengan industri. Pendidikan kami telah 
dirancang agar mencakup komponen 
penempatan kerja di industri, sehingga 
mahasiswa mengalami praktik 
langsung dari materi yang sudah 
diajarkan dan mengembangkan 
jaringan profesional sebelum mereka 
lulus.”

Profesor Karen Reynolds, Direktur 
Medical Device Research Institute

Junling lulus dari Universitas Flinders 
dengan gelar Bachelor of Teaching 
dan Masters of International Business 
Administration. Pada tahun 2008, 
ia menjadi co-founder YiHaoDian, 
supermarket online Cina, dan 
sekarang ia menjabat sebagai Chief 
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dari perusahaan raksasa peritelan 
global yakni Walmart, YiHaoDian 
segera menjadi model contoh 
bagi peritelan on-line. Pada bulan 
November 2011, Deloitte mengakui 
YiHaoDian sebagai perusahaan yang 
tumbuh paling cepat di wilayah Asia 
"�	����


Sebelum menjadi co-founder 
YiHaoDian, Mr Liu adalah Co-
President of Dell China dan Hong 
Kong, serta menjabat posisi 
manajemen senior di Avaya China, 
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Technologies.

“Saya akan selalu berterimakasih 
kepada Universitas Flinders. Managing 
Change (mengelola perubahan) adalah 
matakuliah favorit saya. Matakuliah ini 
membantu saya melakukan transisi 
dari dunia pengajaran ke dunia 
korporasi. Sejak saat itu, karier saya 
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Menentang status quo telah memberi 
peluang bagi saya untuk meningkatkan 
karier dan menjalankan YiHaoDian, 
dengan mimpi untuk menawarkan  
gaya hidup alternatif kepada pelanggan 
di Cina.”

Mr Junling Liu  
CEO dan Co-founder, YiHaoDian



students/fab/

EXCELerate adalah serangkaian kuliah 
yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran 
Mahasiswa yang membahas tentang 
keahlian dan strategi akademik yang 
Anda perlukan agar berhasil dalam 
kuliah.

Program Start Smart terdiri atas 
berbagai acara yang dirancang untuk 
membantu transisi Anda menjadi 
mahasiswa baru yang efektif dan 
percaya diri, serta menunjukkan pada 
Anda lokasi berbagai layanan dan apa 
yang dapat mereka tawarkan pada 
Anda.

ISSU menyelenggarakan hari informasi 
yang diarahkan pada kebutuhan khusus 
mahasiswa internasional. Mereka juga 
menawarkan tur pada mahasiswa baru 
untuk membantu mereka mengenal 
lingkungan sekitar, termasuk tur dengan 
pemandu ke pusat kota, kunjungan ke 
Glenelg, daerah pantai di pinggiran 
kota, wisata sehari ke Adelaide Hills dan 
taman margasatwa Australia.

Beberapa fakultas dan sekolah 
juga memiliki acara induksi khusus 
yang mewajibkan mahasiswa untuk 
datang lebih awal dari tanggal mulai 
yang diwajibkan. Pada saat Anda 
menerima tawaran dari kami, kami 
akan mengirimkan email pada Anda 
termasuk rincian untuk mengakses 
panduan lima langkah untuk orientasi 
dan pendaftaran.

Mulai menetap
Setelah Anda mendapat orientasi, 
masih ada banyak dukungan agar 
kehidupan Anda di sini lebih mudah 
dan menyenangkan. Flinders One 
menyediakan layanan di dalam kampus 
mulai dari advokasi bagi mahasiswa 
dan layanan kerja sampai olahraga, 
kafe dan berbagai kegiatan. Temukan 
lebih banyak di: ���������	
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Saat pertama kali datang Anda akan 
ikut serta dalam kegiatan orientasi 
yang dirancang untuk memberikan 
awal terbaik bagi pendidikan dan 
kehidupan Anda di Adelaide. Anda 
akan belajar tentang sistem akademik 
kami yang berbeda dan apa yang 
diharapkan dari Anda, serta tentang 
lingkungan dan budaya yang baru. Unit 
Layanan Mahasiswa Internasional kami 
memberikan dukungan terus menerus 
sepanjang tahun agar Anda dapat 
memanfaatkan waktu Anda di sini 
dengan sebaik-baiknya.

Kedatangan Anda
Agar Anda dapat memulai langkah di 
Adelaide dengan mudah, Unit Layanan 
Mahasiswa Internasional (ISSU) 
menawarkan layanan Temu Sapa untuk 
mahasiswa internasional baru. Seorang 
anggota tim Kedatangan kami akan 
menjemput Anda di bandara Adelaide, 
di stasiun kereta api atau di Terminal 
Bus Pusat dan mengantarkan Anda ke 
akomodasi sementara atau permanen 
Anda. Layanan ini juga diberikan 
secara cuma-cuma untuk anggota 
keluarga yang menemani. Hubungi 
ISSU untuk informasi lebih lanjut 
tentang pemesanan layanan ini:
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Orientasi
Fakta bahwa ada banyak acara dan 
kegiatan yang diadakan di kampus 
utama kami menjadikan orientasi jauh 
lebih mudah. Ruang terbuka hijau 
yang luas menawarkan tempat untuk 
bersantai dan membagi fakultas-
fakultas dengan rapi.

Sesi Pertemuan Kedatangan Flinders 
meliputi pendaftaran, kegiatan 
orientasi lebih lanjut dan peraturan 
penting pemerintah mengenai tinggal 
di Australia. Cari tahu lebih banyak 
tentang sesi ini di sini:  
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Persiapan 



Jika Anda belajar sampai larut malam, 
petugas keamanan 24 jam kami dapat 
menemani Anda menuju mobil atau 
akomodasi Anda di dalam kampus. Anda 
dapat menghubungi mereka di saluran 
telepon siaga yang terletak di sekitar 
kampus. 

Kehidupan di dalam kampus
Tur kampus dipandu oleh mahasiswa 
lama atau staf dan memberi Anda 
kesempatan untuk mengeksplorasi 
kampus dan mengetahu secara langsung 
tentang kehidupan di Flinders. Peta 
kampus dan tur virtual dapat ditemukan 
di: ���������	
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Dukungan komputasi
Terdapat banyak lab komputer yang dapat 
Anda gunakan di seluruh kampus. Semua 
mahasiswa memiliki akses internet dan 
email dan kampus memiliki akses nirkabel 
yang luas. iFlinders, portal mahasiswa kami 
di ��������������	
��������memungkinkan 
Anda untuk mengakses bahan dan sumber 
daya kuliah, mendaftar atau menarik diri 
dari mata kuliah, memeriksa akun email 
Anda, dan mengetahui informasi terbaru di 
universitas. 

Kesehatan dan pendampingan
Layanan kesehatan Kami adalah pusat 
kesehatan dengan peralatan lengkap 
dan terakreditasi yang menyediakan 
beragam layanan kesehatan. Para 
praktisi medis laki-laki dan wanita dapat 
ditemui dengan membuat janji temu. 
Layanan pendampingan gratis membantu 
mahasiswa yang mungkin mengalami 
kesulitan belajar akibat masalah pribadi 
atau sosial. Semua konsultasi bersifat 
rahasia.
Dukungan bagi Ketunaan
Kami berkomitmen untuk menyediakan 
akses dan persamaan bagi mahasiswa 
dengan ketunaan dan membantu siapa saja 
untuk berpartisipasi secara penuh dalam 
kehidupan akademik, budaya dan sosial di 
Flinders.

Perawatan untuk anak-anak
Jika Anda memiliki anak yang berusia di 
bawah usia sekolah, perawatan untuk 
anak-anak tersedia di Flinders University 
Childcare Centre. Anda harus memasukkan 
nama Anda pada daftar secepat mungkin 
untuk memesan tempat di:  
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Unit Layanan  
Mahasiswa Internasional (ISSU)
ISSU adalah titik kontak pertama 
untuk mahasiswa internasional dan 
menawarkan banyak program untuk 
mendukung pendaftaran, pendidikan dan 
kehidupan sosial Anda, dan juga layanan 
pengarahan pada fasilitas di kampus 
dan dalam komunitas setempat. ISSU 
menyelenggarakan program orientasi 
umum bagi mahasiswa internasional baru, 
minum teh bersama setiap bulan, tur di 
tengah minggu dan akhir minggu serta 
mengkoordinasikan kelompok percakapan 
untuk para pasangan. Kunjungi  
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Pusat Pembelajaran Mahasiswa
Jika Anda memerlukan bantuan baik untuk 
menyesuaikan di tahun pertama pendidikan 
atau membutuhkan bantuan akademik 
sepanjang masa pendidikan Anda, 
Pusat Pembelajaran Mahasiswa dapat 
memenuhi kebutuhan Anda. Jika Anda 
memiliki pertanyaan tentang apapun yang 
berhubungan dengan pendidikan Anda, 
mulai dari cara melakukan penelitian untuk 
tugas Anda hingga pengelolaan waktu yang 
lebih baik, Anda dapat membuat janji temu 
atau sekadar mampir. Anda juga dapat 
memperoleh bantuan dalam hal penulisan 
akademik dan keahlian matematika tidak 
khusus Anda. Tersedia lebih banyak 
informasi di:
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Perpustakaan
Flinders memiliki empat perpustakaan, 
satu perpustakaan umum dan tiga 
perpustakaan khusus, dengan koleksi yang 
sangat banyak termasuk pilihan sumber 
daya elektronik yang komprehensif. Tiap 
perpustakaan memiliki sangat banyak 
komputer yang ditujukan untuk internet dan 
email, area untuk membaca dan belajar, 
layanan pencetakan dan fotokopi.
Akses online di:  
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Dukungan



Campus Services Hub
Campus Services Hub menyediakan 
banyak layanan bagi mahasiswa yang 
memerlukan dukungan atau saran. Staf 
berkualitas yang berdedikasi dapat 
memberikan Anda pendampingan 
akademik dan advokasi bagi mahasiswa, 
panduan serta dukungan keuangan.  
Banyak layanan yang ditawarkan, termasuk 
pula kerja sambilan, peminjaman DVD dan 
CD serta penjualan buku bekas.

Olahraga dan Kebugaran
Pusat kebugaran Flinders yang modern 
dilengkapi pendingin udara dengan 
instruktur yang ramah dan perlengkapan 
yang canggih. Orang-orang memiliki 
banyak pilihan di sini, mulai dari area 
latihan beban hingga cardo suite dengan 
peralatan lengkap. Anda dapat mengikuti 
beragam kegiatan termasuk olahraga 
sosial, University Games, program rekreasi, 
pelatihan pribadi atau menikmati kafe di 
lokasi.

Toko dan layanan
Terdapat banyak toko dan layanan di 
kampus termasuk apotek, kantor pos, 
bank, toko makanan alamiah dan organik, 
agen perjalanan, toko buku dan alat tulis, 
majalah, kado dan lain-lain. 

Makanan dan minuman
Terdapat beragam kafe, bar dan restauran 
di kampus di mana Anda bisa membeli 
makanan bersama teman-teman atau 
sekadar melepas lelah. Dengan gabungan 
penawaran unik dan tersedianya hal-hal 
favorit sehari-hari, kebutuhan semua orang 
terpenuhi dan banyak hal yang dapat Anda 
temui. Tersedia pula makanan halal.

Klub dan komunitas
Flinders memiliki banyak klub dan 
komunitas untuk memenuhi minat Anda, 
baik yang berhubungan dengan gelar, 
agama, budaya, keanggotaan politik 
Anda atau sekadar untuk bersenang-
senang. Klub dan komunitas dijalankan 
oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Jika 
Anda tidak dapat menemukan klub atau 
komunitas yang Anda cari, Anda dapat 
mengajukan untuk memulainya.



Karier
Jalin hubungan dengan para 
profesional industri melalui program 
Career Link Express, di mana Anda 
dihubungkan dengan profesional 
industri dari sektor karier atau 
pekerjaan pilihan Anda. Anda akan bisa 
memperoleh pengetahuan mendalam 
tentang bidang profesional tersebut 
sepanjang tahun.

Anda juga dapat melihat acara karier 
yang akan diadakan melalui kalender 
online kami dan menghadiri bursa 
kerja yang diadakan di dalam kampus 
untuk mencari tahu lebih banyak 
tentang peluang, persyaratan, aplikasi, 
pengalaman kerja, kerja sambilan dan 
jalur karier serta membahas pilihan-
pilihan Anda secara langsung dengan 
calon pemberi kerja. Ditawarkan pula 
bursa kerja online di beberapa bidang 
disiplin ilmu. 

Temukan lebih banyak di:  
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Bekerja sembari kuliah
Banyak mahasiswa kami yang memilih 
untuk bekerja sembari kuliah. Jika 
Anda adalah mahasiswa internasional, 
Pemerintah Australia mengizinkan 
Anda bekerja hingga 40 jam per 
minggu selama semester. Selama 
libur semester, Anda dapat bekerja 
purnawaktu. Pasangan Anda juga 
dapat bekerja hingga 40 jam per 
minggu. Hak untuk bekerja akan 
diberikan secara otomatis ketika Anda 
menerima visa. Mahasiswa Penelitian 
Lebih Tinggi dengan visa pelajar 
Subclass 574 (Postgraduate Research 
Sector) memiliki hak bekerja yang tidak 
terbatas ketika pendidikan master atau 
doktornya telah dimulai. Flinders One 
menawarkan situs web pekerjaan lokal 
dan layanan pekerjaan, mencakup 
����
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Flinders memiliki beragam sumber 
daya dan layanan untuk membantu 
Anda dalam memulai karier. Tidaklah 
terlalu dini untuk mulai memikirkan 
tentang masa depan Anda. Biarkan 
staf kami yang berpengalaman di 
Careers and Employer Liaison Centre 
menyiapkan Anda agar siap kerja.

Konsultan Pengembangan Karier kami 
hadir untuk membantu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan karier Anda. 
Mereka menawarkan layanan setiap 
hari dan dapat membantu Anda 
membuat hal-hal berikut:

%

 resume dan CV
%

 surat lamaran
%
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 semua jenis saran dan dukungan  

karier.

Mari ikut terlibat dan cari tahu 
tentang peluang kerja, magang dan 
berhubungan dengan perusahaan. 
Kami menawarkan beragam seminar 
dan acara khusus untuk mahasiswa 
internasional untuk membantu Anda 
mengenal perbedaan-perbedaan dalam 
struktur, lingkungan dan ekspektasi 
pekerjaan di Australia. 

Anda dapat mendaftar ke layanan 
GradJobs untuk menerima informasi 
tentang peluang kerja, termasuk 
informasi terbaru tentang pekerjaan, 
kunjungan perusahaan ke kampus dan 
program rekrutmen lulusan universitas. 
Anda dapat terus menerima informasi 
ini sampai satu tahun setelah Anda 
lulus.

Mendaftarlah ke layanan Enrolled 
Student Employment dan dapatkan 
informasi tentang lowongan pekerjaan 
termasuk kerja sambilan, magang, 
vacation scholarship, pelatihan 
pegawai (cadetship), posisi kerja sama 
dan kerja paruh waktu yang ditawarkan 
oleh pemberi kerja. 



Flinders adalah satu-satunya universitas di Adelaide di mana Anda 
dapat memilih untuk tinggal di dalam kampus sembari menikmati 
semua persahabatan, dukungan dan peluang sosial yang menjadikan 
Flinders tempat yang sangat menarik untuk tinggal dan kuliah.



Kehidupan Di Dalam Kampus
%

 Olahraga, hobi dan bersosialisasi  

terpenuhi
%
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ruang TV/DVD, ruang santai, lab 
komputer, perpustakaan, ruang musik, 
dan lapangan tenis/basket

%

 Halaman tengah bertaman dengan 
bioskop luar ruangan, kebun dan gazebo 

Deirdre Jordan Village
%

 Akomodasi untuk lebih dari 300 

mahasiswa di mana Anda harus 
mencukupi kebutuhan Anda sendiri

%

 Pilihan rumah kluster dengan 2 atau 3 
tempat tidur, atau unit dengan 5 tempat 
tidur dengan kamar tunggal bermebel 
lengkap masing-masing dilengkapi 
dengan telepon sambung langsung, 
akses internet dan layanan voicemail 

%

 Penyimpanan yang aman dan tempat 
parkir mobil

%

 Masing-masing menawarkan area ruang 
tamu bersama, dapur dengan peralatan 
lengkap, fasilitas kamar mandi dan kamar 
kecil

%
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kelamin

%

 Pusat komunitas dengan ruang bersama 
yang besar, TV, beranda yang luas dan 
pemandangan panorama, ruang musik 
dan ruang tenang

%

 Area luar ruangan bertaman  
dengan BBQ

Informasi terbaru dan lebih lanjut di:  
���������	
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Kehidupan Flinders aman, terjangkau dan 
nyaman, dan Anda akan menjadi bagian 
dari berbagai komunitas mahasiswa yang 
berasal dari seluruh Australia dan lebih 
dari 30 negara. Anda dapat mengalami 
semua pertemanan, dukungan dan peluang 
sosial yang membantu menjadikan Flinders 
sebagai tempat yang sangat menarik untuk 
tinggal dan belajar. 

Anda memiliki pilihan untuk tinggal, baik 
di Aula Universitas dengan layanan yang 
lengkap atau secara mandiri di Deidre 
Jordan Village di mana Anda harus 
mencukupi kebutuhan Anda sendiri. Kedua 
pilihan tersebut menawarkan dukungan 
akademik dan pribadi dari tutor in-house. 
Layanan bis umum beroperasi secara 
teratur ke daerah pertokoan setempat, 
pantai dan pusat kota. 

Akomodasi sementara juga tersedia saat 
Anda tiba pertama kalinya di Adelaide. 

Aula Universitas
%

 Menampung 240 mahasiswa dalam 

kamar tunggal bermebel lengkap, masing-
masing dengan telepon sambungan 
langsung, akses internet dan layanan 
voicemail

%

 Termasuk 15 kali makan yang disiapkan 
secara profesional per minggu

%

 Penyimpanan yang aman dan tempat 
parkir mobil

%

 Dapur bersama kecil untuk menyiapkan 
makanan kecil dan makanan lengkap di 
akhir minggu



Kehidupan 
Di Luar 
Kampus
Lokasi Universitas Flinders yang 
nyaman dan banyaknya pilihan 
transportasi dan akomodasi yang 
tersedia, menjadikan kehidupan di luar 
kampus menjadi mudah.

Flinders Living menjalankan layanan 
gratis yang menyediakan daftar 
akomodasi pribadi yang dapat 
disewa di luar Flinders. Anda dapat 
mengakses database ini secara online, 
atau langsung mengunjungi kantornya 
di kampus dan dapatkan daftar 
properti yang bisa Anda lihat sebelum 
menentukan pilihan terbaik. Staf di 
sana dapat membantu Anda mendaftar 
dan memberikan keterangan tentang 
hak dan tanggung jawab Anda.

Kehidupan  
yang  
Terjangkau
Australia memiliki standar hidup yang 
merupakan salah satu yang tertinggi di 
dunia. 

Adelaide secara konsisten menjadi 
salah satu kota paling terjangkau di 
Australia. Indeks biaya hidup dari 
Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 
2012 memperlihatkan bahwa Adelaide 
lebih terjangkau dibanding Sydney, 
Melbourne, Perth, dan Brisbane.

Adelaide tidak hanya ramah bagi 
dompet Anda. Adelaide juga 
menyediakan kualitas hidup terbaik. 
Sebuah survei nasional yang diadakan 
oleh Property Council of Australia 
pada tahun 2012 menunjukkan 
bahwa Adelaide adalah ibu kota di 
Australia yang paling nyaman didiami 
berdasarkan berbagai faktor termasuk 
pendidikan, layanan perawatan 
kesehatan, perumahan yang 
terjangkau, transportasi, lapangan 
kerja, lingkungan hidup, kegiatan 
rekreasi dan merupakan tempat tinggal 
bagi beragam orang yang ‘bergaul 
dengan baik’ satu sama lain.



Keunggulan akademik para staf dan mahasiswa kami adalah 
salah satu ciri khas Flinders.

Keunggulan akademik ini adalah hasil dari komitmen kami 
untuk memotivasi dan menginspirasi para mahasiswa, 
dan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang 
berkualitas bagi semua orang.



Keunggulan Akademik
Di Flinders, kami meyakini bahwa 
pendidikan universitas yang 
diselesaikan dengan baik bukanlah 
akhir dari pembelajaran Anda, tapi 
merupakan batu pijakan untuk fase 
kehidupan Anda selanjutnya. Apa 
yang Anda pelajari haruslah relevan, 
harus meningkatkan pemahaman 
Anda tentang dunia di sekitar Anda dan 
harus menjadi sebuah cara bagi Anda 
untuk mencapai potensi penuh Anda 
- sebagai karyawan, sebagai individu, 
sebagai anggota dari komunitas 
Anda. Apa yang Anda pelajari - dan 
cara Anda mempelajarinya - harus 
memperluas pengetahuan Anda tapi 
juga harus mendorong pemikiran yang 
kritis. 

Keunggulan akademik di Flinders 
tercermin dalam cara bagaimana 
dosen dan mahasiswa kami berpikir. 
Hal tersebut tercermin dalam cara 
bagaimana staf kami berhubungan 
dengan mahasiswa kami. Tercermin 
dalam cara bagaimana para dosen 
kami terhubung dengan masalah-
masalah saat ini dalam disiplin ilmu 
mereka, dalam kualitas penelitian 
mereka dan dalam cara bagaimana 
mereka dinilai oleh rekan-rekan 
mereka. Hal ini tercermin dalam cara 
bagaimana kami menggunakan cara 
pengajaran dan teknik pembelajaran 
terbaru. Dan hal ini tercermin dalam 
pemaduan teori dengan praktik di 
seluruh mata kuliah dan disiplin ilmu. 

Yang terutama, keunggulan akademik 
tercermin dalam kemampuan dari 
lulusan Flinders untuk menerapkan 
apa yang telah mereka pelajari - 
pengetahuan mereka, kecakapan 
memecahkan masalah mereka, 
pengalaman dalam kehidupan kampus 
mereka - dalam dunia yang berubah-
ubah.



Di Flinders, penelitian adalah 
tentang kolaborasi yang 
bermanfaat antar disiplin ilmu, 
dan pengajaran serta penelitian 
kami selalu berkaitan.

Kami meyakini bahwa pemeriksaan dan 
penyelidikan adalah penting bagi lembaga 
pendidikan. Itulah alasan mengapa 
pendidikan kami didukung dengan 
hubungan yang kuat dalam penelitian, 
yang menjadi kegiatan inti di Flinders.

Peneliti kami menyajikan pengetahuan 
dan keahlian mereka yang diperoleh di 
laboratorium, lapangan dan meja tulis 
mereka dalam teater dan ruang kelas 
perkuliahan.

Sebagian besar staf aktif peneliti kami 
fokus pada bidang-bidang seperti 
kesehatan, lingkungan - termasuk 
keberlanjutan, air dan perubahan iklim 
- pendidikan, budaya, sains dan ilmu 
pengetahuan sosial.

Dan karena proyek penelitian tidak selalu 
berada dalam satu bidang, penelitian 
kami melampaui batas-batas disiplin ilmu, 

menghubungkan para peneliti di seluruh 
kampus, di seluruh negara dan dengan 
kolega internasional. Pada akhirnya, 
kolaborasi adalah hal penting untuk 
memecahkan tantangan besar di dunia.

Flinders memiliki keterkaitan yang kuat 
dengan industri dan komunitas yang lebih 
luas. Kami memiliki sejarah keberhasilan 
yang panjang dalam mendapatkan 
pendanaan eksternal untuk bidang 
penelitian strategis kami yang khas.

Flinders adalah anggota pendiri dari 
Innovative Research Universities 
Australia, sebuah kelompok yang 
terdiri dari tujuh universitas terkemuka 
internasional, yang fokus pada 
mahasiswa dan intensif dalam hal 
penelitian yang memiliki tujuan, standar 
dan nilai-nilai bersama.

Flinders bermaksud untuk membuat 
peralihanakademik/penelitian - dari 
mahasiswa menjadi dosen menjadi 
peneliti dan antara mahasiswa, dosen dan 
peneliti - menjadi tidak berbatas.

Inilah alasan mengapa Flinders 
merupakan universitas di mana 
pengajaran dan penelitian saling 
berhubungan.

Temukan lebih banyak di: 
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Penelitian



�  Accounting
�  Accounting/Finance
�  Archaeology
�  Arts
�  Arts – High Achievers Program
�  Behavioural Science (Psychology)
�  Business
�  Business Economics
�  Computer Science
�  Clean Technology
�  Creative Arts
�  Digital Media
�  Disability and Development Education
�  Education (Early Childhood and Special Education)/ Disability Studies
�  Education (Early Childhood)/Arts
�  Education (Middle and Secondary)/Arts
�  Education (Middle and Secondary)/Health Sciences
�  Education (Middle and Secondary)/Science
�  Education (Middle and Secondary/Special Education)/Disability Studies
�  Education (Primary R-7 and Special Education)/Disability Studies
�  Education (Primary R-7)/Arts
�  Education (Secondary Schooling)/Languages
�  Engineering (Biomedical)
�  Engineering (Biomedical)/Master of Engineering (Biomedical)
�  Engineering (Computer Systems) 
�  Engineering (Civil)
�  Engineering (Electrical)
�  Engineering (Electronics)
�  Engineering (Mechanical)
�  Engineering (Mechanical)/Master of Engineering (Biomedical)
�  Engineering (Naval Architecture)
�  Engineering (Robotics)
�  Engineering (Robotics)/Master of Engineering (Electronics)
�  Engineering (Software)
�  Engineering Science
�  Engineering Technology
�  Entrepreneurship (Business)
�  Environmental Management

Pendidikan Sarjana



�  Finance/Economics
�  Geographical Information Systems
�  Government and Public Management
�  Health Sciences/ Environmental Health Practice
�  Health Sciences
�  Human Resource Management
�  Information Technology
�  International Business
�  International Studies
�  International Tourism
�  Justice and Society
�  Languages
�  Laws and Legal Practice
�  Management
�  Marketing
�  Mathematical Sciences
�  Media (Creative Arts/Public Affairs)
�  Medical Science
�  Midwifery (pre-regristration)
�  Network Systems
�  Nursing
�  Nutrition and Dietetics
�  Paramedic Science
�  Psychological Science
�  Psychology (Honours)
�  Science (Animal Behaviour), Honours (Animal Behaviour)
�  Science (Aquaculture), Honours (Aquaculture)
�  Science (Biodiversity and Conservation), Honours (Biodiversity and Conservation)
�  Science (Biotechnology), Honours (Biotechnology)
�  Science (Environmental Science), Honours (Environmental Science)
�  Science (Forensic and Analytical Science) , Honours (Forensic and Analytical Science)
�  Science (Honours) Enhanced Program for High Achievers
�  Science (Marine Biology), Honours (Marine Biology)
�  Science (Nanotechnology), Honours (Nanotechnology)
�  Science, Science (Honours)
�  Social Work and Social Planning
�  Special Education
�  Speech Pathology
�  Sustainability
�  Theology

Pendidikan Sarjana



�  Accounting
�  Archaeology
�  Audiology
�  Biotechnology
�  Business Administration
�  Business and Technology
�  Child Well-Being and Protection
�  Chronic Condition Management
�  Clinical Education
�  Clinical Rehabilitation
�  Computer Science
�  Creative Arts 
�  Cultural Heritage Management
�  Development Administration
�  Disability Studies
�  Education 
�  Education (Doctor)
�  Engineering (Biomedical)
�  Engineering (Electronics)
�  Engineering Science
�  Environmental Health Practice
�  Environmental Management
�  Gender, Development and Women’s Studies
�  Gender, Mainstreaming, Policy and Analysis
�  Geographical Information Systems
�  Gerontology
�  Global Point-of-Care Testing
�  Groundwater Hydrology
�  Health Administration
�  Health and International Development
�  Information Technology
�  International Development
�  International Relations
�  Language Studies

Pendidikan Pasca Sarjana



�  Language Teaching
�  Law
�  Loss, Grief and Trauma
�  Maritime Archaeology
�  Medicine
�  Mental Health Nursing
�  Mental Health Sciences
�  Midwifery
�  Nanotechnology
�  Nursing
�  Nutrition and Dietetics
�  Organisational Learning
�  Palliative Care
�  Palliative Care in Aged Care
�  Population Studies
�  Primary Health Care
�  Psychology
�  Public Administration
�  Public Health
�  Research (Business)
�  Screen and Media Production
�  Social Planning
�  Social Work
�  Sociology
�  Speech Pathology
�  Teaching
�  Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
�  Theological Studies
�  Tourism

Pendidikan Pasca Sarjana
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AUSTRALIA

Kantor Internasional
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Tel: +61 8 8201 2727  F: +61 8 8201 3177

Klik untuk membaca penyangkalan

Penyangkal:
Universitas Flinders berhak untuk 
mengubah pendidikan atau topik 
apapun yang tercantum di sini tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi 
dalam publikasi ini adalah benar pada 
	���
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Australia diakui di kebanyakan negara, 
akan tetapi jika Anda ingin mendapatkan 
pengakuan profesional di negara lain 
di luar Australia setelah menyelesaikan 
pendidikan Anda, disarankan untuk 
menemui badan profesional yang 
bersangkutan untuk membahas program 
studi yang Anda ajukan, sebelum memulai 
pendidikan Anda.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/eduworld
http://www.twitter.com/eduworldgroup
http://www.youtube.com/eduworldgroup

	AU_FLINDERS_2014
	Untuk Info Lebih Lanjut versi pdf

