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Selama 50 tahun, Curtin English telah membantu banyak mahasiswa dari 
berbagai belahan dunia untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris 
mereka dan meraih mimpi untuk belajar di Curtin University.

Perkuliahan kami berlokasi di kampus Curtin nan elok berdampingan dengan 
kota Perth. Disini, Anda akan merasakan suasana universitas yang dinamis, 
memudahkan proses transisi Anda ketika Anda lulus dari Curtin English dan 
mengawali kuliah Anda di Curtin University.

Mata kuliah kami dirancang untuk membekali kelancaran studi Anda di 
Universitas dan tenaga pengajar kami yang unggul akan membantu proses 
transisi dan adaptasi Anda hidup dan belajar di Australia.

Jika masih ada pertanyaan setelah membaca brosur ini, silakan hubungi tim 
Curtin English yang akan dengan senang hati membantu.

- Simon Winetroube, Direktur, Curtin English
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Karier masa depan 
Anda mulai di sini

Ketika memilih Curtin, Anda memilih 
sebuah universitas yang inovatif dan 
dikenal secara global akan reputasi 
penelitiannya yang berdampak tinggi, 
kemitraan industri yang kuat dan komitmen 
untuk membekali mahasiswanya dengan 
peluang pekerjaan di masa depan. 

Sebagai kampus terbesar di Western 
Australia, Curtin memiliki lebih dari 51.000 
mahasiswa di mana sekitar seperempatnya 
berasal dari negara di luar Australia. Selain 
kampus yang berlokasi di Perth, kami 
memiliki kampus di Kalgoorlie, Singapura, 
Malaysia, Dubai, dan Mauritius ditambah 
aktifitas perkuliahan di lebih dari 90 institusi 
mitra di seluruh dunia. 

Kami menawarkan berbagai program 
sarjana, pascasarjana, dan doktoral di 
seluruh disiplin ilmu di antaranya bisnis, 
seni, bahasa, pendidikan, ilmu fisika, teknik, 
dan kesehatan. Banyak dari gelar kami 
telah terakreditasi secara nasional dan 
internasional dan relevan dengan kebutuhan 
industri sehingga membantu Anda siap lulus 
meniti karier.

Program bahasa Inggris kami yang 
berkualitas membekali Anda kemampuan 
untuk belajar dan menggunakan bahasa 
Inggris dalam situasi sehari-hari dan 
lingkungan akademik. Program bahasa 
Inggris kami bersifat interaktif, menarik, 
tersusun dengan baik, dan berwawasan 
praktik terbaik. 

Sebagian besar program kami dilaksanakan 
di kampus Curtin di Perth. Program English 
Language Bridging kami juga bisa diambil 
secara daring. Sebagai mahasiswa Curtin 
English, Anda akan memiliki akses ke 
berbagai fasilitas dan layanan dukungan 
Universitas yang terbaik dan terlibat dalam 
acara-acara sosial yang menarik.

Apakah Anda membutuhkan bahasa Inggris 
untuk bekerja dan bepergian atau memasuki 
perkuliahan di Curtin University atau Curtin 
College, kami dapat membantu meraih 
impian Anda dalam belajar bahasa Inggris. 
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Curtin berada di urutan kedua di dunia dan 
nomor satu di Australia untuk jurusan teknik 
mineral dan pertambangan dalam QS World 

University Rankings berdasarkan Urutan 
Jurusan tahun 2022.

URUTAN KEDUA DI 
DUNIA UNTUK JURUSAN 

TEKNIK MINERAL DAN 
PERTAMBANGAN

Curtin berada di peringkat 1% teratas 
universitas di seluruh dunia berdasarkan 
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) 2021 yang sangat terkemuka.

1% TERATAS DI DUNIA

Curtin memiliki kampus di Perth, Singapura, 
Malaysia, Dubai, dan Mauritius dan telah bermitra 

dengan universitas lain di seluruh dunia.

UNIVERSITAS GLOBAL = 
PELUANG GLOBAL

Curtin English telah beroperasi selama 50 
tahun dan membantu lebih dari 75.000 

mahasiswa menggapai impian belajarnya.

50 TAHUN UNGGUL DALAM 
BAHASA INGGRIS
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Dapatkan 
keunggulan 
Curtin
Curtin English merupakan pilihan 
terbaik untuk meningkatkan 
bahasa Inggris Anda. Program 
yang telah terakreditasi, 
pengajaran khusus, dan fasilitas 
modern kami menawarkan 
pengalaman belajar yang 
berkualitas, dan menjamin Anda 
mendapatkan keterampilan bahasa 
yang tepat untuk belajar, bekerja, 
dan bepergian dengan percaya diri.
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Paket program
Jika Anda berencana kuliah di Curtin University atau Curtin 
College, program bahasa Inggris kami dapat dipaketkan 
bersama dengan program sarjana, pascasarjana, atau 
diploma untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan 
permohonan visa Anda.

Jalur persiapan studi menuju program akademik
Kami dapat membantu Anda merencanakan jalur persiapan 
studi menggunakan skor tes bahasa Inggris yang sudah 
ada atau hasil Password test (tes pemetaan bahasa Inggris 
daring) yang dapat kami fasilitasi. Kami juga memantau 
kemajuan belajar Anda selama studi untuk memastikan 
Anda berada di jalur yang tepat untuk memenuhi 
persyaratan program akademik pilihan Anda.

Program yang terakreditasi
Anda akan menerima pelajaran bahasa yang luar biasa 
dalam program bahasa Inggris bersertifikat. Curtin English 
terakreditasi oleh Badan Kualitas dan Standar Pendidikan 
Perguruan Tinggi (TEQSA/Tertiary Education Quality and 
Standards Agency) dan didukung oleh NEAS sebagai 
penyedia layanan pengajaran bahasa Inggris yang terjamin 
kualitasnya. 

Pengajaran dan dukungan yang berkualitas 
Para pengajar kami merupakan praktisi bahasa Inggris 
dengan kualifikasi pengajaran bahasa Inggris khusus. 
Mereka paham akan kebutuhan mahasiswa dan menjamin 
Anda merasa nyaman dalam belajar. Anda akan belajar 
di kelas-kelas kecil dengan tidak lebih dari 18 mahasiswa 
sehingga Anda akan mendapatkan perhatian dan masukan 
secara khusus dan rutin.

Pembimbing mahasiswa juga ada jika Anda membutuhkan 
nasihat dan dukungan untuk urusan pribadi atau 
kesejahteraan.

Pembelajaran berbantuan teknologi
Pembelajaran Anda akan dioptimalkan melalui kelas-kelas 
yang mengintegrasikan teknologi dan media sosial. Melalui 
sistem manajemen belajar kami, Anda dapat mempelajari 
beberapa materi program secara daring di samping 
berbagi konten, merencanakan, dan mendiskusikan proyek 
kelompok, meningkatkan pelafalan, mengembangkan 
keterampilan menyimak bahasa Inggris dan dengan mudah 
terhubung dengan pengajar dan teman sekelas Anda. 

Menikmati aktifitas sosial
Anda dapat terlibat dalam sejumlah acara kampus 
sepanjang tahun di mana Anda dapat menjalin pertemanan 
baru dan melatih bahasa Inggris Anda.

Belajar daring
Kelas daring kami menawarkan fleksibilitas untuk belajar 
penuh waktu atau paruh waktu dari mana saja di dunia. 
Anda dapat mengikuti kelas ‘live’ untuk berinteraksi dengan 
pengajar dan teman sekelas seperti halnya kelas tatap 
muka dengan alokasi waktu 10 jam per minggu untuk siswa 
penuh waktu dan 5 jam per minggu untuk siswa paruh 
waktu. Anda juga memerlukan kira-kira 10 jam belajar 
mandiri per minggu.

General English dan English Language Bridging dapat 
diambil secara online dari rumah Anda.

Beasiswa Curtin English   
Jika Anda lulus dari Curtin English dan melanjutkan 
studi program sarjana atau pascasarjana di Curtin 
University, Anda akan menerima potongan tunai 
hingga AUD$6.680 untuk biaya kuliah universitas.

Beasiswa tersedia untuk semua mahasiswa 
internasional yang telah menerima tawaran belajar di 
kampus Curtin Perth dengan terlebih dulu memenuhi 
syarat lulus standar bahasa Inggris yang diperlukan. 
Lihat halaman 11 untuk informasi selengkapnya.
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Program Curtin English
Curtin English menyajikan sejumlah program untuk membantu meningkatkan 
keterampilan bahasa Inggris Anda untuk masuk ke Curtin University atau Curtin College. 

Program bahasa Inggris yang ingin Anda ambil akan 
ditentukan oleh nilai tes bahasa Inggris Anda. Beberapa 
hasil tes bahasa Inggris yang diterima oleh Curtin English 
adalah: 

• International English Language Testing System (IELTS) 
(General atau Academic)

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
• Pearson Test of English – Academic (PTE-A).

Password test
Jika belum memiliki hasil tes bahasa Inggris terbaru, Anda 
dapat mengambil Password test. Ini adalah tes bahasa 
Inggris daring yang disediakan secara gratis oleh Curtin 
English untuk menentukan level awal bahasa Inggris 
Anda. Skor yang Anda peroleh dapat digunakan sebagai 
syarat memasuki semua program Curtin English. Beberapa 
mahasiswa mungkin diminta untuk mengambil penilaian 
lanjutan. 

Untuk informasi selengkapnya tentang Password test, 
kunjungi curtin.edu/ce-english-test.

Program Curtin English 

General English  

General English cocok bagi mahasiswa dengan level 
bahasa Inggris dasar hingga menengah (nilai keseluruhan 
IELTS dari 3,0 hingga 5,0 atau yang setara). Program ini 
akan mengembangkan keterampilan bahasa Anda sebagai 
persiapan studi akademik dan membangun kepercayaan 

diri Anda dalam menggunakan bahasa Inggris di lingkungan 
yang berbeda. Lulus dari General English dapat membuat 
Anda memenuhi syarat untuk melanjutkan ke Gateway 
English.

Jika skor IELTS keseluruhan lebih rendah dari IELTS 3,0, 
hubungi Curtin English untuk membicarakan peluang studi 
Anda.

Gateway English

Program Gateway English diperuntukkan bagi mahasiswa 
dengan level bahasa Inggris menengah (skor IELTS 
keseluruhan dari 5,0 atau yang setara). Program ini 
mempersiapkan Anda untuk memenuhi persyaratan masuk 
program English Language Bridging atau Curtin College.

Program English Language Bridging

Program English Language Bridging (ELB) memenuhi 
persyaratan bahasa Inggris beberapa mata kuliah di Curtin 
University. Program ini merupakan program percepatan 
bahasa Inggris akademik yang menawarkan jalur persiapan 
studi langsung ke Curtin.

ELB bisa diambil secara langsung di kampus Perth atau 
daring dari negara asal Anda.

Banyak dari program kami akan terus hadir secara daring 
karena adanya kendala pembatasan perjalanan yang masih 
berlangsung yang disebabkan oleh pandemi. Hubungi lebih 
lanjut tim help desk untuk detail selengkapnya di 
study@curtin.edu.au.
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Temukan jalur persiapan studi 
Curtin English Anda
Diagram ini menunjukkan program bahasa Inggris yang ditawarkan oleh Curtin University dan 
beragam jalur persiapan studi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. 

OR

General 
English

Gateway 
English

English 
Language 
Bridging

Curtin 
University

Curtin College

Program yang ditawarkan penuh waktu secara langsung 
di institusi mitra kami, Navitas English*, selama 20 
tahun. Anda akan mengembangkan keterampilan 
bahasa Inggris di empat bidang inti – membaca, 
menulis, mendengar, dan berbicara – dalam situasi 
sehari-hari di kampus kota Perth.

Durasi: 10-40 minggu

IELTS: Mulai 3,0

Pearson (PTE): Mulai 25

TOEFL: Mulai 25
*Navitas English merupakan penyedia layanan bahasa Inggris yang bekerja sama 
dengan Curtin University

Program ini diselenggarakan secara langsung di 
kampus Curtin University dan dengan mempraktikkan 
keterampilan yang lebih tinggi, Anda dapat 
mengembangkan pengetahuan bahasa Inggris 
level menengah. Anda akan diperkenalkan dengan 
strategi manajemen belajar dan cara mempercepat 
keterampilan bahasa Anda.

Durasi: 6-24 minggu

IELTS: Mulai 5,0

Pearson (PTE): Mulai 36

TOEFL: Mulai 40

Kemampuan bahasa Inggris Anda akan terus 
berkembang melalui pembelajaran program ini, 
bersamaan dengan bertambahnya literasi akademik, 
berpikir kritis, dan keterampilan lain yang akan 
membekali kesuksesan studi Anda di program sarjana 
atau pascasarjana.

Durasi: 2-17 minggu

IELTS: Mulai 5,5

Pearson (PTE): Mulai 42

TOEFL: Mulai 52

Ambil diploma pendidikan tinggi di kampus Curtin dan 
dapatkan pengalaman sebagai mahasiswa universitas 
sepenuhnya saat Anda studi dengan pembelajaran 
yang berfokus pada masa depan dan dukungan 
khusus.

Belajar tatap muka Belajar daring

Memenuhi syarat untuk Beasiswa Curtin English

Program praktis dan diakui secara internasional 
diberikan oleh universitas yang berada di peringkat 
1%** teratas secara global yang dirancang kebutuhan 
dunia industri sehingga Anda lulus dengan 
keterampilan dan pengetahuan yang Anda inginkan.

**ARWU 2021
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General English

Program ini akan menjamin Anda 
mengembangkan dasar-dasar yang kuat 
dalam bahasa Inggris dan menempatkan 
Anda di jalur yang benar menuju 
kesuksesan Akademik. 

Bermitra dengan Navita English, Anda akan belajar general 
English dan keterampilan bahasa lain yang dapat Anda 
gunakan dalam situasi sehari-hari seperti di tempat kerja, di 
universitas, atau di lingkungan sosial. 

Anda akan belajar di pusat bahasa Inggris Navitas di kota 
Perth dan belajar bersama mahasiswa dari berbagai latar 
belakang, menjamin Anda mendapatkan pengalaman 
belajar multikultural. Keterampilan mendengar, berbicara, 
membaca, menulis, dan tata bahasa Anda akan dites dan 
dinilai.

Banyak dari program kami akan terus hadir secara daring 
karena adanya kendala pembatasan perjalanan yang masih 
berlangsung yang disebabkan oleh pandemi. Hubungi lebih 
lanjut tim help desk untuk detail selengkapnya di 
study@curtin.edu.au.

Kriteria penerimaan
Program ini terdiri dari dua level General English. Untuk 
masuk General English 1, Anda memerlukan skor IELTS 

keseluruhan 3,0 atau yang setaranya. Untuk masuk General 
English 2, Anda memerlukan skor IELTS keseluruhan 4,0 
atau yang setaranya. 

Berhasil menyelesaikan General English 1 akan 
memungkinkan Anda untuk masuk ke General English 2. 
Setelah berhasil menyelesaikan General English 2, Anda 
akan ditransfer ke Gateway Program di kampus Curtin Perth 
di mana Anda akan mengembangkan keterampilan bahasa 
Anda di tingkat yang lebih tinggi. 

General English 1
KODE CRICOS 094518C

DURASI 20 minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu

General English 2
CODE CRICOS 094519B

DURASI 20 minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu

Contoh jadwal General English
Minggu 2: 
Pengingat Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Pagi Pelafalan/Berbicara 
Tata Bahasa:  
past continuous

Membaca/
keterampilan belajar: 
memori

Tata Bahasa:  
used to + verb

Membaca/tugas 
berbicara: Tes 
mengingat

Siang/sore/malam
Latihan 
keterampilan:  
menulis email

Tata Bahasa: past simple 
dan tugas berbicara: 
pertemuan pertama

Kosa kata: kata kerja 
untuk mengingat

Menyimak/berbicara: 
kenangan masa kecil

Menyimak aktif dan 
revisi minggu ini
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Gateway English

Program ini ideal untuk mahasiswa 
internasional. Program ini bertujuan untuk 
mengembangkan bahasa Inggris dan 
keterampilan belajar mandiri Anda menuju 
level di mana Anda dapat mendaftar untuk 
masuk ke program English Language 
Bridging atau program Curtin College. 
Anda akan melatih keterampilan membaca, menulis, 
mendengar, dan berbicara dan meningkatkan tata bahasa 
dan kosa kata untuk situasi umum dan akademik. Anda 
juga akan mempelajari strategi manajemen belajar untuk 
mempersiapkan studi akademik Anda. 

Isi program ini akan membantu Anda beradaptasi dengan 
lingkungan universitas dan mengembangkan pemahaman 
Anda tentang isu dan gagasan kontemporer. 

Banyak dari program kami akan terus hadir secara daring 
karena adanya kendala pembatasan perjalanan yang masih 
berlangsung yang disebabkan oleh pandemi. Hubungi lebih 
lanjut tim help desk untuk detail selengkapnya di 
study@curtin.edu.au.

Durasi Gateway English 
Gateway English berlangsung 6 hingga 24 minggu. Durasi 
program akan bergantung pada level bahasa Inggris 
Anda saat ini dan persyaratan bahasa Inggris yang Anda 
butuhkan untuk memasuki program English Language 
Bridging atau program Curtin College. 

Ada empat durasi kursus yang memungkinkan:

• 6 minggu (Gateway English 1)
• 12 minggu (Gateway English 2)
• 18 minggu (Gateway English 3)
• 24 minggu (Gateway English 4).

Dalam surat penawaran program Anda akan tercantum 
tingkat yang harus Anda capai di Gateway English untuk 
lanjut ke tahapan studi Anda selanjutnya.

Kriteria penerimaan 
Anda memerlukan skor IELTS keseluruhan 5,0 atau yang 
setara untuk masuk Gateway English.

Jalur Persiapan Studi Gateway English 

Gateway English 1
KODE 096501G

DURASI 6 minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu

Gateway English 2
KODE CRICOS 096502F

DURASI 12 minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu

Gateway English 3
KODE CRICOS 096503E

DURASI 18 minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu

Gateway English 4
KODE CRICOS 096504D

DURASI 24 minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu

Contoh jadwal Gateway English 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Pagi

Kosa kata: pakaian 
Membangun 
strategi: penyesuaian 
ganda 
Keterampilan: 
mendengar 1

Bahasa 1 lanjutan: 
perilaku kebiasaan 
(Kecenderungan 
umum / kata 
keterangan)

Menulis: email 
informal
Keterampilan: 
analisis genre dan 
bahasa  

Membaca dan 
berbicara 2: tiga hal 
… tidur
Kosa kata: tidur 

Membangun 
strategi: pilihan 
ganda 4 
Keterampilan: 
mendengar 3 

Tugas target 1: 
menulis surat informal

Siang/sore/malam

Global: strategi 
manajemen belajar 
Membuat rencana 
belajar 

Membangun 
strategi: pilihan 
ganda 1
Keterampilan: 
mendengar 2 

Berbicara: ‘fillers’ 
wacana lisan 
Bahasa: relevan 
dengan tugas 

Gateway  
Kelas PILIHAN

Bahasa: kolokasi 
dengan 'get' 

Penggunaan bahasa: 
memanipulasi 
struktur

Tugas sasaran 1: 
berbicara tentang 
foto

Membangun 
strategi: pilihan 
ganda 
Keterampilan: 
membaca 1
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Program English 
Language Bridging
Program English Language Bridging (ELB), 
yang dapat dipelajari secara tatap muka 
di Perth atau daring*, merupakan salah 
satu program paling terkenal di Curtin 
English dan membekali Anda untuk masuk 
langsung ke Curtin University.  

Program ini membantu Anda mengembangkan kemahiran 
bahasa Inggris, literasi akademik, dan keterampilan studi 
yang akan Anda perlukan untuk program studi pilihan Anda 
di Curtin. 

Anda juga akan siap untuk studi di Curtin dengan 
mempelajari cara membaca dan memahami garis besar 
mata kuliah Curtin dan menggunakan platform belajar 
daring Curtin. 

Di samping itu, Anda dapat melengkapi studi Anda dengan 
program sosial dan melatih keterampilan bahasa Inggris 
Anda di luar ruang kelas. 

Program ELB
Tergantung level bahasa Inggris Anda saat ini dan level 
yang diperlukan untuk masuk ke program Curtin, Anda 
dapat mengikuti program ELB selama 17 minggu, 10 minggu, 
sembilan minggu, atau dua minggu. 

Program ELB selama 17 minggu
Program ini dibagi menjadi dua blok: Blok 1 (sembilan 
minggu) dan Blok 2 (delapan minggu). Pada minggu 
pertama, Anda akan mempersiapkan diri untuk aspek 
akademik dan sosial dari pembelajaraan di Curtin University 
dan bagaimana menghadapi kehidupan di Australia sebagai 
mahasiswa internasional. 

Sepanjang Blok 1 dan 2, Anda akan mengembangkan 
kemampuan bahasa Inggris, literasi akademik, dan 
keterampilan belajar. Maksudnya, di saat Anda 
mengembangkan keterampilan membaca, menulis, 
mendengar, dan berbicara, Anda juga akan belajar cara:

• merencanakan dan menyusun sebuah tulisan akademik
• merujuk ke sumber pustaka dalam tulisan dan presentasi 

Anda 
• membuat catatan sambil mendengar
• membuat presentasi akademik
• berperan aktif dalam diskusi seminar
• berpikir kritis dan menerapkannya ke dalam belajar Anda
• belajar secara mandiri dan mengatur waktu Anda
• meneliti dan mengevaluasi teks.

Mahasiswa yang memasuki program 17 minggu dari 
Gateway English tidak perlu menyelesaikan minggu 
pertama program ELB.  

Kriteria penerimaan 

Skor IELTS keseluruhan minimum 5,5 atau yang setara, 
dengan minimum 5,0 di setiap subketerampilan. Jika Anda 
memiliki persyaratan bahasa Inggris yang lebih tinggi untuk 
program studi Curtin University, Anda akan membutuhkan 
skor yang lebih tinggi untuk mengikuti program ini.

Program ELB selama sembilan minggu
Program sembilan minggu merupakan Blok 1 dari program 
17 minggu. 

Program ini dirancang untuk mahasiswa yang berencana 
untuk belajar program sarjana atau pascasarjana di Curtin 
University dengan persyaratan IELTS 6,0 atau yang setara.

Kriteria penerimaan

Skor IELTS keseluruhan minimum 5,5 atau yang setara, 
dengan minimum 5,0 di setiap subketerampilan. Jika Anda 
memiliki persyaratan bahasa Inggris yang lebih tinggi untuk 
program studi Curtin University, Anda akan membutuhkan 
skor yang lebih tinggi untuk mengikuti program ini. 

Program ELB 10 minggu
Dalam dua minggu pertama dari program 10 minggu ini, 
Anda akan diperkenalkan dengan literasi akademik untuk 
membekali diri untuk aspek akademik dan sosial dari belajar 
di Curtin dan memulai transisi ke kehidupan di Australia.

Dalam delapan minggu berikutnya, Anda akan bergabung 
dengan blok 2 dari program 17 minggu.

Kriteria penerimaan

Skor IELTS keseluruhan minimum 6,0 atau yang setara, 
dengan minimum 5,5 di setiap subketerampilan. Jika Anda 
memiliki persyaratan bahasa Inggris yang lebih tinggi untuk 
program studi Curtin University, Anda akan membutuhkan 
skor yang lebih tinggi untuk mengikuti program ini.

Program ELB selama dua minggu
Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah 
meraih nilai keseluruhan yang dipersyaratkan untuk masuk 
ke program studi Curtin pilihan mereka, tetapi belum 
memenuhi nilai yang dipersyaratkan dalam salah satu 
subketerampilan. 

Konten mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan Anda 
sendiri dan berfokus pada peningkatan kemampuan bahasa 
Inggris Anda di bidang subketerampilan yang relevan.

Kriteria penerimaan

Anda harus memenuhi skor bahasa Inggris keseluruhan 
yang diperlukan untuk masuk ke program studi Curtin 
University, dengan satu skor subketerampilan tidak 
lebih dari 0,5 IELTS (atau yang setara) di bawah skor 
minimum yang diperlukan. Skor yang diperlukan untuk 
subketerampilan Anda bisa 6,0 atau 6,5.

KODE CRICOS 003896G

DURASI 17, 10, 9 atau dua minggu

JUMLAH JAM PERTEMUAN 20 per minggu (beban belajar 
penuh waktu)

MODE BELAJAR  Penuh waktu atau paruh waktu*

LOKASI Tatap muka di Perth atau daring*

* Belajar paruh waktu hanya tersedia secara daring. Program dua minggu 
hanya tersedia penuh waktu.
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Dapatkan potongan tunai hingga A$6.680 
untuk program studi Curtin University!

Ketika Anda menyelesaikan program Curtin English 
dan beralih ke program studi Curtin University, Anda 
mendapatkan potongan tunai hingga $6.680 untuk biaya 
kuliah universitas Anda dengan Beasiswa Curtin English.

Bagaimana caranya
Potongan tunai Anda dapat diambil setelah Anda 
menyelesaikan semester pertama program sarjana atau 
pascasarjana dan akan diberlakukan setelah tanggal sensus 
(tanggal terakhir konfirmasi daftar mata kuliah yang akan 
diambil dalam suatu semester). Jumlah keseluruhannya 
akan sama dengan apa yang telah Anda bayarkan untuk 
biaya pembekalan bahasa Inggris Anda hingga A$6.680. 

Siapa saja yang memenuhi syarat
• Semua mahasiswa internasional yang mengambil 

Gateway dan/atau ELB sebagai program persiapan studi 
menuju Curtin University

• Mahasiswa yang menyelesaikan studinya baik secara 
langsung atau daring.

Tidak perlu mendaftar
Anda tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan Beasiswa 
Curtin English. Anda akan tahu apabila Anda memenuhi 
persyaratan ketika Anda menerima surat penerimaan 
bersyarat dari Curtin. Anda kemudian hanya perlu menerima 
surat penerimaan bersyarat tersebut dan memulai program 
bahasa Inggris Anda.

curtin.edu/ce-scholarship

Beasiswa Curtin 
English



Cara mendaftar, tanggal, 
dan biaya program
Mendaftar Curtin English 
Anda dapat mendaftar program Curtin English secara 
langsung atau melalui agen pendidikan. Proses pendaftaran 
akan berbeda tergantung apakah Anda mendaftar untuk 
program Curtin English saja, atau jika Anda memaketkan 
program bahasa Inggris dengan tawaran untuk studi di 
Curtin University atau Curtin College. 

Untuk informasi selengkapnya terkait proses pendaftaran 
yang Anda inginkan, kunjungi curtin.edu/ce-apply.

Tanggal program dan biaya untuk 
tahun 2023
Informasi tanggal dan biaya yang tercantum di brosur ini 
adalah benar per bulan Mei 2022. Untuk informasi terbaru, 
kunjungi curtin.edu/ce-fees.
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General English 

Jadwal masuk Orientasi Durasi program

Tahun 2022

Blok 1 3 Januari 3 Januari – 11 Maret

Blok 2 7 Februari 7 Februari – 14 April

Blok 3 14 Maret 14 Maret – 20 Mei

Blok 4 18 April 18 April – 24 Juni

Blok 5 23 Mei 23 Mei– 29 Juli

Blok 6 27 Juni 27 Juni – 2 September

Blok 7 1 Agustus 1 Agustus – 7 Oktober

Blok 8 5 September 5 September – 11 November

Blok 9 10 Oktober 10 Oktober – 16 Desember

Blok 101 14 November 14 November – 3 Februari 2023

Tahun 2023

Blok 1 3 Januari 3 Januari – 10 Maret

Blok 2 6 Februari 6 Februari – 14 April

Blok 3 13 Maret 13 Maret – 19 Mei

Blok 4 17 April 17 April – 23 Juni

Blok 5 22 Mei 22 Mei – 28 Juli

Blok 6 26 Juni 26 Juni – 1 September

Blok 7 31 Juli 31 Juli – 6 Oktober

Blok 8 4 September 4 September – 10 November

Blok 9 9 Oktober 9 Oktober – 15 Desember

Blok 102 13 November 13 November – 2 Februari 2024

1 Blok 10 akan berhenti untuk periode tanggal 19 Desember 2022 – 1 Januari 2023
2 Blok 10 akan berhenti untuk periode tanggal 18 – 31 Desember 2023.



Gateway English 

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

2022

Blok 1 3 Januari 3 Januari – 11 Februari

$3.200 per blok, plus $280 biaya 
pendaftaran

Blok 2 10 Februari 14 Februari – 25 Maret

Blok 3 24 Maret 28 Maret– 6 Mei

Blok 4 12 Mei 16 Mei – 24 Juni

Blok 5 23 Juni 27 Juni – 5 Agustus

Blok 6 11 Agustus 15 Agustus – 23 September

Blok 7 21 September 27 September – 4 November

Blok 8 10 November 14 November – 23 Desember

Tahun 2023

Blok 1 3 Januari 3 Januari – 10 Februari

$3.250 per blok, plus $280 biaya 
pendaftaran

Blok 2 9 Februari 13 Februari – 24 Maret

Blok 3 23 Maret 27 Maret – 5 Mei

Blok 4 11 Mei 15 Mei – 23 Juni

Blok 5 22 Juni 26 Juni – 4 Agustus

Blok 6 10 Agustus 14 Agustus – 22 September

Blok 7 21 September 26 September – 3 November

Blok 8 9 November 13 November – 22 Desember

English Language Bridging, 17 minggu penuh waktu (tatap muka atau daring)

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Semester 1 24 Februari 28 Februari – 24 Juni
Tatap muka: $10.405, plus $280 
biaya pendaftaran

Daring: $6.579, plus $280 
biaya pendaftaran

Semester 2 14 Juli 18 Juli – 11 November

Semester musim 
panas

22 September 26 September – 3 Februari 2023
Libur dari tanggal 24 Desember – 8 
Januari

Tahun 2023

Semester 1 23 Februari 27 Februari - 23 Juni
Tatap muka: $10.560, plus $280 
biaya pendaftaran

Daring: $6.766, plus $280 
biaya pendaftaran

Semester 2 13 Juli 17 Juli – 10 November

Semester musim 
panas

21 September 25 September – 2 Februari 2024
Libur dari tanggal 23 Desember hingga 
7 Januari

English Language Bridging, 17 minggu paruh waktu (hanya daring)

Jadwal masuk Orientasi Durasi kursus Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Jadwal masuk 1 17 Februari 21 Februari - 11 November
Libur tanggal 27 Juni – 23 Juli

$6.579, plus $280 biaya 
pendaftaranJadwal masuk 2 11 Agustus 15 Agustus – 22 Juni 2023

Libur dari tanggal 19 Desember sampai 3 
Maret 2023

Tahun 2023

Jadwal masuk 1 16 Februari 20 Februari - 10 November
Libur tanggal 24 Juni – 23 Juli

$6.766, plus $280 biaya 
pendaftaranJadwal masuk 2 10 Agustus 14 Agustus – 21 Juni 2024

Libur dari tanggal 16 Desember sampai 
3 Maret
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English Language Bridging, 10 minggu penuh waktu (tatap muka atau daring)

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Semester 1 14 April 20 April – 24 Juni
Tatap muka: $6.400, plus $280 
biaya pendaftaran

Daring: $3.880, plus $280 
biaya pendaftaran

Semester 2 1 September 5 September – 11 November

Semester musim 
panas

10 November 14 November – 3 Februari 2023
LIbur dari tanggal 24 Desember sampai 
8 Januari

Tahun 2023

Semester 1 13 April 17 April – 23 Juni Tatap muka: $6.500, plus $280 
biaya pendaftaran

Daring: $3.980, plus $280 
biaya pendaftaran

Semester 2 31 Agustus 4 September – 10 November

Semester musim 
panas

9 November 13 November – 2 Februari 2024
Libur dari 23 Desember sampai 7 Januari

English Language Bridging, 10 minggu paruh waktu (hanya daring)

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Jadwal masuk 1 3 Feb 7 Feb – 24 Juni $3.880, plus $280 biaya 
pendaftaranJadwal masuk 2 23 Juni 27 Juni – 11 November

Tahun 2023

Jadwal masuk 1 2 Feb 6 Feb – 23 Juni $3.980, plus $280 biaya 
pendaftaranJadwal masuk 2 22 Juni 26 Juni – 10 November
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English Language Bridging, 9 minggu penuh waktu (tatap muka atau daring)

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Semester 1 21 April 25 April – 24 Juni
Tatap muka: $5.285, plus $280 
biaya pendaftaran

Daring: $3.483, plus $280 
biaya pendaftaran

Semester 2 29 September 26 September – 25 November

Semester musim 
panas

17 November 21 November – 3 Februari 2023
Libur dari tanggal 24 Desember sampai 
8 Januari

Tahun 2023

Semester 1 27 April 1 Mei – 30 Juni
Tatap muka: $5.365, plus $280 
biaya pendaftaran

Daring: $3.582, plus $280 
biaya pendaftaran

Semester 2 28 September 2 Oktober – 1 Desember

Semester musim 
panas

16 November 20 November – 2 Februari 2024
Libur dari tanggal 23 Desember sampai 
7 Januari

English Language Bridging, 9 minggu paruh waktu (hanya daring)

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Jadwal masuk 1 17 Februari 21 Februari– 24 Juni $3.483, plus $280 biaya 
pendaftaranJadwal masuk 2 11 Agustus 15 Agustus – 16 Desember

Tahun 2023

Jadwal masuk 1 16 Februari 20 Februari – 23 Juni $3.582, plus $280 biaya 
pendaftaranJadwal masuk 2 10 Agustus 14 Agustus – 15 Desember

English Language Bridging 2 minggu penuh waktu (hanya tatap muka)

Jadwal masuk Orientasi Durasi program Biaya ($AUD)

Tahun 2022

Semester 1 3 Februari 7 -–18 Februari $5.055, plus $280 biaya 
pendaftaranSemester 2 30 Juni 4 – 15 Juli

Tahun 2023

Semester 1 2 Februari 6 – 17 Februari

$5.130, plus $280 biaya 
pendaftaran

Semester 2 29 Juni 3 – 14 Juli

Semester musim 
panas

16 November 20 November – 1 Desember 



16  |  Program-program khusus



Program khusus  |  17

Program-program khusus

Curtin English dapat merancang program 
bahasa Inggris sesuai kebutuhan 
mahasiswa internasional aktif dan 
kelompok internasional tertentu, 
seperti kaum muda, siswa SMA, praktisi 
perempuan, atau bisnis. Program 
tersebut dirancang untuk meningkatkan 
keterampilan bahasa Inggris Anda bersama 
rekan sejawat sambil berinteraksi dengan 
budaya Australia. 
Program-program ini dapat menggabungkan kelas bahasa 
Inggris untuk berbagai tingkatan, di samping aktifitas 
budaya, jalan-jalan di Perth, kuliah tamu universitas, 
workshop, dan wisata khusus. 

Kelas bahasa Inggris dapat dilaksanakan secara mandiri 
atau diintegrasikan ke dalam program Curtin English yang 
sudah ada. Program khusus dapat dijalankan kapan pun 
sepanjang tahun dengan durasi fleksibel dan jika diperlukan 
dapat mencakup akomodasi. 

Jenis program khusus

Study tour Curtin 

Study tour Curtin menggabungkan studi bahasa Inggris 
dengan berbagai aktifitas menyenangkan dan kunjungan 
singkat budaya ke tempat-tempat di sekitar Perth, seperti 
Rottnest Island, Fremantle, dan Kings Park. 

Bahasa Inggris untuk tujuan khusus

Program ini menggabungkan kelas bahasa Inggris dengan 
workshop, kuliah tamu, seminar, dan kunjungan singkat 
terkait dengan bidang studi kelompok Anda.

Area program
Curtin English dapat mengembangkan program bahasa 
Inggris khusus dengan fokus pada área studi di dalam 
empat fakultas Curtin. Adapun empat fakultas ini adalah: 

• Bisnis dan Hukum 
• Ilmu Kesehatan 
• Humaniora
• Sains dan Teknik.

Layanan dukungan
Mahasiswa akan mendapatkan akses ke semua fasilitas 
dan layanan Curtin English dan Curtin University, termasuk 
laboratorium komputer, perpustakaan, ruang studi, dan 
layanan kesejahteraan. Semua mahasiswa juga diberi 
tawaran:

• akomodasi
• transfer bandara
• layanan transportasi internal.

Biaya dan cara mendaftar
Masing-masing program disesuaikan dengan kebutuhan 
kelompok Anda, sehingga biaya program akan bervariasi 
sesuai dengan jumlah peserta, lamanya program, jumlah 
jam mengajar, dan jenis kunjungan singkat. 

Untuk mengetahui selengkapnya atau mendaftar program 
khusus dan program singkat, hubungi 
english.customised@curtin.edu.au.



Publikasi ini tersedia dalam format alternatif sesuai permintaan.

Pernyataan dan hak cipta

Publikasi ini benar per Juni 2022 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sehubungan dengan mata kuliah yang ada, Curtin University dapat mengubah konten, 
penyampaian, metode penilaian, dan biaya kuliah; pembatalan program-program atau pembatasan jumlah matakuliah; dan beragam hal yang telah ditetapkan, 
termasuk area akademik di mana mata kuliah ditawarkan. Untuk informasi terkini yang relevan dengan publikasi ini, kunjungi english.curtin.edu.au.

Mahasiswa internasional yang belajar di Australia dengan visa pelajar harus belajar penuh waktu dan memenuhi persyaratan masuk lainnya, dan dikenakan biaya 
mahasiswa internasional.

Publikasi ini hanya berisi informasi umum. Pembaca harus mempertimbangkan kesesuaian informasi dalam publikasi ini dengan kebutuhan pribadi dan mencari saran 
khusus. Tunduk pada hukum yang berlaku, Curtin University tidak bertanggung jawab atas upaya apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan mengandalkan 
publikasi ini.
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