
W      alaupun benua-benua kita dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer, 
pendidikan menjadikan dunia sebagai sebuah komunitas global. 

University of Oregon memberi Anda bekal dan keterampilan yang Anda 
butuhkan untuk menjadi individu yang sukses yang dapat memberi 
manfaat positif di tanah air maupun di luar negeri.

Sebagai mahasiswa internasional di UO, Anda akan mengikuti beberapa 
mata kuliah bersama-sama dengan mahasiswa lainnya dari berbagai 
tempat di Amerika Serikat dan dari 95 negara. Anda akan berbagi 
identitas budaya Anda dan mempelajari berbagai macam kebiasaan lain 
yang dibawa mahasiswa lainnya ke kampus. UO memungkinkan Anda 
untuk belajar dan berkembang dan menawarkan 269 program akademis 
yang lengkap dan lebih dari 250 organisasi mahasiswa, termasuk 
Persatuan Mahasiswa Internasional (International Student Association) 
dan beberapa organisasi yang mengakui keragaman budaya dan bangsa.

UO menerima keragaman budaya dan pembelajaran global, yang 
memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menorehkan 
pencapaiannya di dunia.

Peringkat akademis
University of Oregon secara konsisten diakui karena program-program 
akademisnya yang kuat, keseluruhan pendidikan, dan tanggung jawab 
global:

•  Di antara 8 persen teratas dari universitas-universitas nasional (2012 U.S. 
News and World Report)

•  Di antara 100 universitas riset terbaik di Amerika Serikat (2012 Forbes 
Magazine)

•  Perguruan Tinggi Pendidikan: menduduki peringkat kedua di antara 
semua sekolah negeri sarjana pendidikan di Amerika Serikat dan ketiga 
untuk program pendidikan khusus (2013  U.S. News and World Report)

•  Menduduki peringkat di antara 20 sekolah arsitektur teratas di Amerika 
Serikat (2013 DesignIntelligence)

•  Menduduki peringkat 13 di Sierra Magazine pada daftar sekolah paling 
ramah lingkungan tahun 2012

tentang eUgene
UO terletak di kota Eugene, kota kedua terbesar di negara bagian 
Oregon. Kota ini dikenal karena seni dan kegiatan luar ruangnya. Eugene 

terletak satu jam dari Samudra Pasifik ke arah barat dan di timurnya 
terletak Pegunungan Cascade yang merupakan tempat bermain ski, 
sementara kegiatan olahraga dan waktu luang lainnya terletak tidak jauh 
dari kampus. Terletak dua jam di selatan kota Portland, Eugene selalu 
menarik perhatian para penghibur dan seniman papan atas. Beriklim 
sedang, menjadikan tempat ini sesuai untuk melakukan berbagi kegiatan 
luar ruang di sepanjang tahun. admissions.uoregon.edu/original

OPsi temPat tinggaL
Melalui fasilitas Pemondokan Universitas, Anda dapat memilih tinggal 
di asrama kampus, atau tinggal di apartemen atau rumah terdekat. 
Berbagai macam opsi makan tersedia di kampus, dan Anda akan 
menikmati nyamannya tinggal dekat dengan kampus dan teman-teman 
Anda. Ruang untuk pemondokan di kampus terbatas dan tidak dijamin. 
Anda disarankan sesegera mungkin mendaftar untuk pemondokan di 
kampus untuk memastikan Anda memperoleh tempat. 
housing.uoregon.edu

keamanan di UO
Departemen Kepolisian UO (UO Police Department–UOPD) 
berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan ramah 
di kampus dan daerah sekitarnya. Mahasiswa akan merasa tenang 
jika mengetahui bahwa UOPD dapat diakses dengan mudah dari 
kotak-kotak telepon di sekitar kampus dan perlindungan keamanan 
berteknologi tinggi digunakan jika terjadi keadaan darurat di seluruh 
kampus, akses bangunan, dan patroli kampus. Eugene adalah kota yang 
aman dan ramah dengan tingkat kejahatan di bawah angka rata-rata 
nasional. safetyweb.uoregon.edu

2013–14 BiaYa UntUk maHasisWa internasiOnaL

Biaya dan ongkos kuliah ..............................................................................$30.048

Pemondokan dan makanan .....................................................................$12.981

Asuransi kesehatan ..............................................................................................$1.170

Total biaya...................................................................................................................$44.119

BeasisWa
Beasiswa untuk mahasiswa internasional merupakan sumber bantuan 
keuangan yang paling sesuai dan UO menawarkan banyak beasiswa. 
Tenggat, formulir aplikasi, dan informasi lainnya tentang beasiswa 
tersedia secara online. 
admissions.uoregon.edu/intlscholarships
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tenggat BeasisWa
Beasiswa umum universitas ...........................................................15 Januari
Beasiswa internasional .........................................................................15 Januari

Beasiswa international dean’s excellence award (idea): 
Berdasarkan prestasi, beasiswa biaya kuliah sebagian, senilai 
$6.000–$8.000 setiap tahun, dapat diperpanjang sesuai 
dengan prestasi akademis. Tidak dibutuhkan aplikasi.

Beasiswa Program Layanan Budaya internasional: 
Beasiswa pembebasan biaya kuliah sebagian yang kompetitif 
dan mewajibkan komponen layanan budaya. Tiga puluh hingga 
empat puluh beasiswa yang dapat diperpanjang diberikan 
setiap tahun dengan kisaran dari $9.000 hingga $27.000. 

Beasiswa Financial need and academic merit awards: 
Lima belas hingga dua puluh beasiswa diberikan setiap tahun 
bagi mahasiswa internasional yang membutuhkan bantuan 
keuangan dan memiliki prestasi akademis.

Beasiswa Work-study awards: Setiap tahun, 80–100 
beasiswa sekolah sambil bekerja diberikan kepada mahasiswa 
internasional yang memenuhi syarat, yang membutuhkan bantuan 
keuangan dengan kisaran dari $500 hingga $6.000. Dengan salah satu 
beasiswa ini, Anda dapat mencari pekerjaan di kampus selama tahun 
akademis berlangsung.

PendaFtaran masUk
Kirim syarat-syarat berikut untuk dapat dipertimbangkan masuk ke UO:

•  Aplikasi dan biaya: Aplikasi dan biaya kuliah untuk mahasiswa 
internasional dapat ditemukan di admissions.uoregon.edu/
international/apply/download.

• Dokumen pendukung pendidikan:  Kirim transkrip resmi semua sekolah 
menengah, perguruan tinggi, dan universitas yang pernah Anda tempuh. 
Salinan resmi dikeluarkan oleh sekolah, perguruan tinggi, atau universitas 
Anda secara langsung dalam amplop tertutup dan harus mengandung 
stempel atau segel resmi lembaga dan juga tanda tangan pejabat yang 
berwenang. Jika transkrip Anda bukan dalam bahasa Inggris, kirim 
salinannya dalam bahasa asli dan sediakan terjemahan bersertifikat dalam 
sebuah amplop tertutup oleh penerjemah bersertifikat. Pengiriman transkrip 
melalui faks atau e-mail tidak akan diterima.

• Skor kecakapan berbahasa Inggris:

     Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ....................500
    TOEFL berbasis internet ........................................................................................61
  International English Language 
             Testing System (IELTS)...........................................................................6.0

    Jika Anda tidak memenuhi syarat kecakapan berbahasa Inggris, Anda 
mungkin ditawarkan masuk secara bersyarat.    
admissions.uoregon.edu/conditional

• Skor SAT dan ACT: Anda tidak diwajibkan untuk mengirimkan skor SAT 
atau ACT kecuali Anda mendaftar ke School of Architecture and Allied 
Arts atau ke Robert Donald Clark Honors College.

• Pernyataan pribadi dan surat rekomendasi: Lampirkan surat-surat ini jika 
hasil akademis Anda dipengaruhi oleh keadaan-keadaan khusus.

Batas PenYeraHan aPLikasi
musim gugur 2014
Mahasiswa baru internasional ......................................................15 Januari
Transfer ..............................................................................................................15 Mei
musim dingin 2015
Mahasiswa baru dan transfer................................................15 Oktober
musim semi 2015
Mahasiswa baru dan transfer.................................................. 1 Februari
musim Panas 2015
Mahasiswa baru dan transfer.........................................................1 Maret

Sebagian program akademis membutuhkan aplikasi terpisah dengan 
tenggat tertentu. admissions.uoregon.edu/deptdeadlines

inFOrmasi kOntak
Alamat Surat-menyurat: Office of Admissions
 1217 University of Oregon
 Eugene OR 97403-1217
 USA
Nomor Telepon: +1 541-346-3201
Alamat E-mail: uoglobal@uoregon.edu
Situs Web: admissions.uoregon.edu/international

University of Oregon adalah lembaga yang menyediakan kesetaraan peluang dan bertindak afirmatif yang berkomitmen pada keragaman budaya dan memenuhi ketentuan Americans 
with Disabilities Act. Publikasi ini akan disediakan dalam format yang dapat diakses jika diminta. ©2013 University of Oregon AO081213


