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University of Melbourne adalah universitas terkemuka dunia yang telah menjadi pusat penemuan 
dan elemen budaya Australia kontemporer selama lebih dari satu abad.

Dengan kinerja penelitian yang kuat dan keunggulan dalam pembelajaran dan pengajaran, 
universitas ini secara konsisten mendapat peringkat di antara universitas terkemuka dunia dan 
saat ini menduduki peringkat nomor satu di Australia dan 31 di dunia1. Tujuan strategisnya adalah 
untuk memberi manfaat kepada komunitas dan masyarakat global melalui dampak transformatif 
dari pendidikan dan penelitian.

Nilai tinggi dari pendidikan Melbourne didukung dengan peringkat nomor 8 di dunia dalam 
tingkat penerimaan kerja lulusan dari QS Graduate Employability Rankings 2021, yang memiliki 
reputasi internasional. Melbourne menawarkan kepada siswa suatu pendidikan dan pengalaman 
yang istimewa dan berbeda, mempersiapkan mereka untuk sukses sebagai pemimpin. 

JALUR MANA YANG TEPAT UNTUK ANDA?
Tergantung pada tingkat kemampuan bahasa Inggris Anda saat ini dan gelar tujuan di University of Melbourne, Anda mungkin 
memenuhi syarat untuk:

• UMELBP (jalur 10 minggu)

• UMELBP Prep + UMELBP (jalur 20 minggu)2

UMELBP tersedia untuk siswa internasional yang mendaftar untuk program gelar sarjana dan pascasarjana untuk gelar Master.  
Untuk perincian lengkap dan untuk memeriksa fakultas yang mengakui UMELBP sebagai opsi untuk memenuhi persyaratan 
bahasa Inggris, lihatlah di hawthornenglish.edu.au/umelbp

1 Peringkat Universitas Dunia 2021 dari Times Higher Education
2 UMELBP Prep diakui untuk jurusan di mana persyaratan Bahasa Inggris University of Melbourne adalah IELTS 6.5 tanpa ada nilai di bawah 6.0. 
  Jika jurusan yang Anda pilih memiliki persyaratan bahasa Inggris yang lebih tinggi, maka Anda harus memenuhi persyaratan masuk untuk UMELBP.
3 Hasil TOEFL dan PTE juga diterima. Silakan lihat situs web untuk detail lengkapnya. 
4 Jadwal hanya sebagai panduan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadwal kelas sore terbatas dan hanya tersedia pada waktu tertentu.

Jika hasil IELTS3 Anda 0.5 poin di 
bawah persyaratan masuk resmi 
dari University of Melbourne.

Jika hasil IELTS3 Anda 1.0 poin di 
bawah persyaratan masuk resmi 
dari University of Melbourne.

HAWTHORN-MELBOURNE 
Sebagai satu-satunya penyedia program jalur bahasa Inggris yang diakui oleh University of Melbourne, Hawthorn-
Melbourne berperan penting dalam membantu siswa internasional memenuhi persyaratan bahasa Inggris dari program 
gelar yang mereka pilih melalui Program Bridging Bahasa Inggris kami:

• University of Melbourne English Language Bridging Program Preparation (UMELBP Prep)
• University of Melbourne English Language Bridging Program (UMELBP) 

Program-program ini menyediakan jalur masuk langsung dalam hal persyaratan bahasa Inggris dari Hawthorn-Melbourne 
ke berbagai program sarjana dan pascasarjana di University of Melbourne, sambil membantu Anda mengembangkan 
keterampilan bahasa dan akademik yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan percaya diri di semua bidang 
gelar Universitas Anda.



Setelah lulus dari UMELBP Prep, Anda dapat memasuki UMELBP 
tanpa perlu tes resmi lebih lanjut (IELTS, TOEFL atau PTE).

Silabus UMELBP Prep disusun berdasarkan tema pembangunan 
berkelanjutan dan kewarganegaraan global. Ini memungkinkan 
Anda untuk terlibat secara kritis dengan berbagai isu global 
kontemporer dan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar 
Anda melalui eksplorasi tentang keberlanjutan dalam konteks 
masa depan bidang studi Anda. 

PERSYARATAN MASUK 
IELTS: 5.5 tanpa ada nilai kurang dari 5.0 
TOEFL: 46+ menulis 14; berbicara 14; membaca 4; mendengarkan 5. 
PTE: 42+ tidak ada keterampilan komunikasi yang di bawah 36

KETERANGAN KURSUS
• Mengidentifikasi dan mendeskripsikan informasi dalam 

latihan mendengarkan dan mencatat
• Merencanakan, meneliti, dan menjelaskan materi untuk 

digunakan dalam seminar dan diskusi interaktif guna 
mengembangkan keterampilan berbicara

• Belajar membuat anotasi dan parafrasa, serta 
meringkas, mengatur, dan merujuk informasi dari 
berbagai sumber

• Membaca dan Menganalisa berbagai bahan bacaan 
akademis

• Mengembangkan keterampilan menulis dan 
menggunakan konvensi akademik yang tepat dalam 
dua genre esai

• Belajar menavigasi sistem manajemen pembelajaran 
untuk pengerjaan tugas pelajaran, tugas kelas, dan 
penilaian

PENILAIAN
• Ujian tengah program
• Tugas penelitian
• Dua esai berbasis genre
• Tugas berbicara kolaboratif
• Ujian akhir kursus
• Seminar presentasi

Setelah lulus dari UMELBP Anda dapat memasuki program 
gelar di University of Melbourne tanpa perlu tes resmi lebih 
lanjut (IELTS, TOEFL atau PTE).

UMELBP menggunakan kegiatan akademik yang autentik, 
seperti kuliah, seminar, penelitian dan pemikiran kritis, 
untuk semakin mengembangkan keterampilan bahasa 
Inggris dan keterampilan belajar Anda. Melalui partisipasi 
dalam lokakarya, penggunaan perangkat seluler, dan 
sumber daya lainnya, Anda dilatih untuk menjadi siswa 
yang efektif dan mandiri.

PERSYARATAN MASUK
Nilai IELTS, TOEFL atau Pearson PTE yang diperlukan:  
harap kunjungi situs web untuk detailnya

KETERANGAN KURSUS
• Mengidentifikasi dan menganalisis informasi melalui 

latihan mendengarkan dan mencatat.

• Merencanakan, meneliti, dan mengembangkan materi 
untuk meningkatkan keterampilan presentasi seminar 
Anda.

• Belajar membuat ringkasan dan parafrasa, mengatur, 
mengedit sendiri, dan merujuk informasi dengan benar 
dari berbagai sumber.

• Membaca dan menganalisis berbagai bahan bacaan 
yang autentik

• Belajar menavigasi sistem manajemen pembelajaran 
untuk tujuan pengerjaan tugas pelajaran, tugas kelas, 
dan penilaian

 
PENILAIAN
• Ujian tengah program
• Tugas penelitian
• Ujian akhir program
• Seminar presentasi

UMELBP 
UNIVERSITY OF MELBOURNE
ENGLISH LANGUAGE 
BRIDGING PROGRAM

UMELBP PREP 
UNIVERSITY OF MELBOURNE
ENGLISH LANGUAGE BRIDGING
PROGRAM PREPARATION

Cara Mendaftar

Durasi                     10 minggu per program
Jadwal kelas4       8.30 – 13.00 atau 13.00 – 17.30

Ukuran kelas        Maksimum 18
Jam per minggu 
20 jam pengajaran tatap muka di kelas per minggu, 
ditambah 5 jam per minggu belajar mandiri, lokakarya, 
dan waktu penelitian independen selama program.

DETAIL PENTING UMELBP PREP & UMELBP 

Mendaftar ke 
University of 
Melbourne

Mendaftar ke 
Hawthorn 

– Melbourne

Konfirmasi 
pendaftaran Anda 

di Hawthorn-
Melbourne

Konfirmasi 
pendaftaran 

Anda di University 
of Melbourne

Mengajukan 
paket visa Anda



facebook.com/HawthornMelbourne

@HawthornMelbourne

442 Auburn Road 
Hawthorn VIC 3122 Australia
T   +61 3 9815 4000
E   enquiries@hawthornenglish.vic.edu.au 

Hawthorn Learning Pty Ltd 
ABN 50 124 208 171 
Kode penyedia CRICOS: 02931G

Informasi lebih lanjut
hawthornenglish.edu.au/umelbp 
hawthornenglish.edu.au/faq-page

Kode CRICOS
University of Melbourne English Language  
Bridging Program Preparation (UMELBP Prep): 0101910  
University of Melbourne English Language  
Bridging Program (UMELBP): 063648E

Hawthorn-Melbourne didukung oleh University of Melbourne 
sebagai penyedia kursus intensif bahasa Inggris untuk siswa  
asing di Melbourne. 
Informasi dalam panduan ini benar pada bulan Maret 2022.  
Perubahan keadaan setelah tanggal ini dapat mengubah  
keakuratan atau kebaruan informasi. 
Hawthorn-Melbourne berhak untuk mengubah materi apapun 
yang dijelaskan dalam panduan ini tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.
Pembaca bertanggungjawab untuk memverifikasi informasi 
dengan cara menghubungi Hawthorn-Melbourne.
Panduan ini diberikan secara gratis.
Dicetak tahun 2022.

HAW220413-1041 0622_AW

Hawthorn-Melbourne

hawthornenglish.edu.au
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