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Aotearoa 
Selandia Baru
Setiap tahun, ribuan mahasiswa datang ke Selandia 
Baru yang cantik untuk menimba pendidikan berkualitas 
dalam lingkungan yang aman dan multibudaya. 
Selandia Baru berpenduduk empat juta orang, dan merupakan salah satu 
negara yang lengang di dunia. Di tempat ini, Anda bisa menikmati studi 
dan merasakan gaya hidup yang menyenangkan sekaligus bersahabat! 

Masing-masing dari tiga kampus Politeknik Otago menawarkan 
pengalaman yang berlainan.

Wellington

Queenstown

Central 
campus

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

Christchurch

Central Otago
Central Otago terkenal dengan pemandangannya yang 
memukau dan merupakan pusat petualangan Selandia Baru. 
Tempat ini selalu menjadi yang terpanas di musim panas 
dan terdingin di musim salju di Selandia Baru.

Berpenduduk sekitar 49.750 orang, dan memiliki banyak danau, 
sungai serta pegunungan yang indah. Kota ini juga menawarkan 
beragam objek wisata, layanan hospitaliti, olahraga petualangan, 
olahraga salju dan aktivitas bersantai.

www.centralotagonz.com 
Internasional +64 3 445 9900 Email central@op.ac.nz 
Corner Erris & Ray Streets, PO Box 16, Cromwell,  
New Zealand 9342

Auckland
Auckland adalah kota terbesar di Selandia Baru dan pusat 
bisnis serta industri negara ini. Berpenduduk 1,6 juta orang, 
dan mendapat peringkat sebagai kota terbaik ketiga di 
dunia serta kota terbaik di Asia dan kawasan Pasifik untuk 
kualitas kehidupan.*

Banyak sekali yang dapat Anda lihat dan lakukan, termasuk 
berbelanja sepuasnya, masakan internasional dan museum, teater 
serta galeri seni yang mengagumkan. Dan bahkan di jantung kota 
pun, Anda tidak akan pernah jauh dari aktivitas luar ruangan.

www.aucklandnz.com 
Internasional +64 9 309 0301 Email auckland@op.ac.nz  
Level 2, 350 Queen Street, PO Box 5268, Auckland, New Zealand 1141

 *Survei Mercer untuk Kualitas Kehidupan tahun 2015

Dunedin
Dunedin adalah kota pelajar Selandia Baru, dan pusat 
kegiatan belajar negara ini. Di sinilah sekitar 25.000 
mahasiswa berada – lebih kurang 20% dari penduduk kota.
Dunedin adalah kota yang tenteram dan cantik dengan satu 
pelabuhan, banyak pantai dan beberapa margasatwa paling langka 
di dunia. Anda bisa menemukan bangunan-bangunan bersejarah, 
museum dan galeri seni yang menarik, serta banyak kafe, bar juga 
restoran yang menyajikan masakan dari seluruh penjuru dunia.

www.dunedinnz.com 
Internasional +64 3 477 3014 Email info@op.ac.nz  
Forth Street, Dunedin, Private Bag 1910, New Zealand 9054



Politeknik Otago adalah salah satu politeknik dan perguruan tinggi negeri terbaik di Selandia Baru. Kami adalah bagian dari 
banyak jaringan dan kemitraan nasional dan internasional, termasuk Cumulus Association (Desain), International Foundation 
of Fashion Technical Institutes (Desain), dan Metro Group (Teknik). 

Kami juga memberikan para siswa kesempatan untuk terlibat dalam industri dengan mengikutsertakan mereka ke dalam 
berbagai proyek 'dunia nyata', sebagai bagian dari kualifikasi mereka. Kami memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan 
lulusan yang cemerlang.

Belajarlah di Politeknik Otago, dapatkan pengalaman yang hebat dan izinkan kami membantu mempersiapkan kesuksesan 
karier Anda! 

Kualifikasi kami
Politeknik Otago adalah institusi pendidikan berkualitas tinggi. Kualifikasi 
kami dikenal luas, baik di dalam Selandia Baru maupun di seluruh dunia 
– dan program-program kami menyiapkan Anda mencapai kesuksesan 
karier global. Kami telah mendapat pengabsahan tertinggi yang ada 
dari Pemerintah atas kinerja kami, artinya, Anda tidak perlu ragu akan 
kualitas pendidikan yang akan diperoleh.

Lingkungan studi kami
Studi berlangsung di dalam kelas-kelas kecil, dengan fokus pada 
pembelajaran terapan dan praktis. Banyak dari dosen kami memiliki 
pengalaman profesional yang luas di lapangan, sehingga Anda akan 
memperoleh manfaat dari keahlian serta pengetahuan industri mereka yang 
terkini. Semua staf akademis kami harus memiliki kualifikasi pengajaran 
perguruan tinggi yang diakui (minimal Level 7, diploma setingkat sarjana). 

Politeknik Otago memiliki dosen-dosen terbaik. Mereka rutin 
memenangkan penghargaan bergengsi Tertiary Teaching Excellence 
Award, yang menghargai para pengajar perguruan tinggi terbaik 
Selandia Baru. 

Baru-baru ini, tujuh dari dosen kami menerima penghargaan atas  
pengajaran mereka dalam bidang Seni Kuliner, Keperawatan dan 
Desain Komunikasi. 

Para mahasiswa mencintai Politeknik Otago. Interaksi mahasiswa 
dengan staf kami, pengalaman pendidikan serta lingkungan belajar 
yang mendukung berada di urutan teratas dalam survei mahasiswa 
Australasia baru-baru ini!

Dukungan kami
Sejak awal mendaftar, hingga hari kelulusan, kami siap membantu 
dalam meraih tujuan Anda. Kami memiliki fasilitas modern yang luas 
dan layanan dukungan penuh untuk mahasiswa.

Pengalaman Anda 
Selandia Baru adalah tempat yang menakjubkan untuk menjadi 
seorang pelajar. Negerinya bersih dan hijau, memiliki masyarakat yang 
ramah, terbuka dan apa adanya. Dengan banyaknya aktivitas sosial 
dan rekreasi di ketiga kampus, Anda berkesempatan untuk menjalin 
persahabatan dengan teman-teman dan menjelajahi gaya hidup ‘Kiwi’. 

Politeknik Otago telah menyetujui untuk mematuhi dan terikat oleh Kode Etik 
untuk Layanan Bimbingan (Pastoral Care) bagi Mahasiswa Internasional yang 
diterbitkan oleh Menteri Pendidikan. Salinan tersedia di www.minedu.govt.nz

IMIGRASI: Detail lengkap tentang persyaratan visa dan izin, saran tentang hak-hak 
ketenagakerjaan di Selandia Baru sewaktu masih dalam pendidikan, dan persyaratan 
pelaporan tersedia melalui Layanan Imigrasi Selandia Baru, lihat www.immigration.govt.nz

KELAIKAN UNTUK LAYANAN KESEHATAN: Sebagian besar mahasiswa internasional 
tidak berhak atas layanan kesehatan yang didanai pemerintah sewaktu berada di Selandia 
Baru. Jika Anda mendapat perawatan medis selama kunjungan, Anda mungkin akan 
bertanggung jawab atas semua biaya perawatan tersebut. Detail lengkap tentang hak atas 
layanan kesehatan yang didanai Pemerintah tersedia di www.moh.govt.nz

ASURANSI KECELAKAAN: Accident Compensation Corporation memberikan asuransi 
kesehatan kepada semua penduduk Selandia Baru, warga negara dan pengunjung 
sementara ke Selandia Baru, namun Anda mungkin masih akan bertanggung jawab atas 
semua biaya medis dan biaya terkait lainnya. Lihat www.acc.co.nz

ASURANSI KESEHATAN DAN PERJALANAN: Mahasiswa internasional harus memiliki 
asuransi kesehatan dan perjalanan yang tepat dan berlaku selagi menjalani pendidikan di 
Selandia Baru.

KEBIJAKAN PENGEMBALIAN UANG: Persyaratan dan ketentuan, termasuk kebijakan 
pengembalian uang kami, dapat dilihat di sini www.op.ac.nz/termsandconditions

PENYANGKALAN: Walaupun segenap upaya dikerahkan untuk memastikan brosur ini 
akurat, Politeknik Otago berhak untuk menambah, mengubah atau menarik informasi apa 
pun yang tercantum di dalamnya. Semua biaya dalam brosur ini adalah untuk tahun 2015 
dan HANYA SEBAGAI GAMBARAN. Ingatlah bahwa mungkin ada penambahan pada 
harga dan biaya.

7.000+
MAHASISWA 
PURNA DAN 
PARUH WAKTU

850
MAHASISWA 
INTERNASIONAL 
DARI 

100+
PROGRAM, 
SERTIFIKAT 
HINGGA STRATA 3 

95%
KEPUASAN DARI 
MAJIKAN

98%
LULUSAN 
BEKERJA, STUDI, 
ATAU KEDUANYA 

Mengapa Politeknik Otago?
Pendidikan berkualitas yang berfokus pada karier
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Kualifikasi yang diakui 
internasional
Keterampilan yang Anda peroleh di 
Politeknik Otago dapat membawa Anda 
ke seluruh dunia. Kami memberikan 
sertifikat, diploma dan program bergelar 
yang diakui internasional dalam beragam 
mata kuliah. Raihlah kualifikasi dalam 
Bahasa Inggris, Bisnis, Manajemen, 
Teknik, Sains Terapan, atau Pariwisata – 
dan lainnya! Di Politeknik Otago, Anda 
bisa memilih dari 100 program lebih.

Studi di Selandia Baru 
yang aman dan hijau 
Pelajari keterampilan-keterampilan 
bermanfaat dalam lingkungan yang  
aman dan ramah – dan dapatkan 
pendidikan berkualitas  
tinggi.

Kesempatan besar
Politeknik Otago adalah pemimpin 
dalam pendidikan praktik langsung 
yang berfokus pada karir. Kami 
memperoleh beberapa peringkat 
kepuasan mahasiswa dan prestasi 
terbaik di Australasia. Sebanyak 98% 
lulusan kami bekerja atau belajar – 
atau keduanya! Para majikan 
mencari orang-orang yang telah 
memperoleh pengalaman 
internasional, karena itu ikuti 
pendidikan bersama kami dan 
raihlah kesuksesan karier, baik di 
Selandia Baru maupun di luar negeri.

Tempat tujuan yang 
ramah
Selandia Baru berpenduduk empat juta 
orang, dan merupakan salah satu 
negara yang lengang di dunia. Studi di 
lokasi aman, bersih, dikelilingi oleh 
sejumlah pemandangan alam tercantik 
di dunia. Kampus Politeknik Otago di 
Dunedin, Central Otago dan Auckland, 
semuanya memberi Anda pengalaman 
unik dalam lingkungan yang aman dan 
ramah.



Apa saja yang dicakup oleh 
biaya?

Biaya kuliah bervariasi dan tidak 
termasuk asuransi perjalanan 
atau kesehatan, atau biaya 
tambahan seperti keanggotaan 
ikatan mahasiswa. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang 
biaya, kunjungi www.op.ac.nz/
students/important-information 

Apakah Politeknik Otago 
membebankan biaya 
pendaftaran?

Tidak.

Kapan saya harus mendaftar?

Saran kami agar Anda mendaftar 
setidaknya tiga bulan sebelum 
program Anda dimulai.

Apa persyaratan masuknya? 

Untuk masuk ke program 
sertifikat, diploma dan gelar 
(strata 1) harus memiliki dasar 
kualifikasi sekolah menengah 
Selandia Baru, atau setara 
dengan 12-13 tahun pendidikan 
sekolah. Untuk masuk ke 
program strata 2 dan strata 3 
harus memiliki dasar kelulusan 
pada tingkat strata 1, biasanya 
dengan gelar sarjana. Untuk 
detail dan informasi lebih lanjut 
tentang persyaratan masuk 
akademis yang setara untuk 
negara Anda, kunjungi www.
op.ac.nz/international/entry-
criteria

Kami menilai setiap pendaftaran 
satu per satu untuk memastikan 
kemungkinan keberhasilan Anda 
di Politeknik Otago.

Apa saja yang harus saya 
lengkapi dalam  
lamaran saya?

Lengkapi lamaran Anda dengan 
salinan nilai akademis sekolah 
menengah (SMA), akademi, atau 
universitas yang dilegalisir dalam 
bahasa Inggris. 

Jika bahasa Inggris bukan 
bahasa ibu Anda, kemungkinan 
dibutuhkan hasil tes bahasa 
Inggris (IELTS, TOEFL, TOIEC 
atau hasil bahasa Inggris NCEA 
Level 2). 

Kemungkinan juga akan ada 
persyaratan lainnya, seperti CV 
atau portofolio, tergantung 
programnya.

Bagaimana cara saya 
melamar?

Anda bisa mengirimkan lamaran 
secara online.  
Jika Anda kesulitan untuk 
melakukannya, hubungi kami 
atau unduh formulir pendaftaran 
dalam format PDF di  
www.op.ac.nz/apply 

Di mana saya dapat 
memperoleh informasi terkait 
persyaratan imigrasi, termasuk 
permohonan visa pelajar saya?

Kunjungi www.immigration.
govt.nz untuk detail tentang 
persyaratan imigrasi dan cara 
mengajukan visa pelajar.

Berapa lama masa pendidikan 
saya?

Tingkat strata 1 kami biasanya 
berlangsung selama tiga tahun. 
Program diploma biasanya 
berlangsung selama dua tahun 
dan program sertifikat selama 
setahun. Kualifikasi strata 2 dan 
strata 3 dapat berlangsung 
selama satu hingga dua tahun.

Berapa lama saya dapat 
mengikuti pendidikan di  
Selandia Baru?

Jika Anda lulus dari program 
Anda dan tetap memenuhi 
persyaratan visa pelajar, Anda 
bisa memperpanjang visa. 

Kunjungi www.immigration.
govt.nz untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang persyaratan dan 
perpanjangan visa pelajar.

Selama masa pendidikan,  
berapa besar pendapatan 
yang bisa saya peroleh?

Sebagai mahasiswa purna 
waktu, Anda bisa bekerja hingga 
20 jam per minggu. Minimal gaji 
per jam adalah NZD $14,75 
belum termasuk pajak.

Kunjungi www.immigration.
govt.nz untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang besarnya 
pendapatan yang bisa Anda 
peroleh selama masa pendidikan 
di Selandia Baru.

Seperti apa gambaran biaya 
hidup di  
Selandia Baru?

Selandia Baru adalah tempat 
yang cukup murah untuk tinggal 
bila dibandingkan dengan 
negara-negara lain. Ingat, biaya 
hidup sehari-hari Anda belum 
termasuk biaya kuliah kami. 
Imigrasi Selandia Baru 
memperkirakan bahwa seorang 
mahasiswa internasional akan 
membutuhkan sedikitnya 
NZD$15.000 per tahun untuk 
menutupi semua biaya hidup. 

Untuk informasi terkini terkait 
biaya hidup di Selandia Baru, 
kunjungi situs web ini: www.
newzealandnow.govt.nz/
living-in-nz/family-friendly/
comparable-living-costs 

Apa yang terjadi ketika saya 
tamat dari  
program gelar saya?

Anda dapat memperoleh visa 
pencarian kerja selama setahun. 
Untuk informasi lebih lanjut 
tentang visa kerja dan kelaikan 
untuk menetap permanen, 
kunjungi  
www.immigration.govt.nz 

Pertanyaan umum 
dan informasi penting

Kunjungi www.op.ac.nz/international/faqs untuk informasi lebih lanjut atau hubungi kami di +64 3 477 3014.



Akomodasi
Menemukan tempat tinggal yang tepat selama masa 
pendidikan Anda merupakan hal yang penting. 
Penasihat Akomodasi khusus kami dapat membantu 
Anda menemukan akomodasi yang dibutuhkan.

Hubungi Keberhasilan Mahasiswa (Student 
Success) 
Telepon +64 3 477 3014 
Email studentsuccess@op.ac.nz

 
Jenis akomodasi mahasiswa
Ada beberapa jenis akomodasi mahasiswa 
yang berbeda di Selandia Baru. Anda perlu 
mempertimbangkan pilihan yang paling cocok dan 
sesuai dengan anggaran Anda.

Homestay
Banyak mahasiswa internasional memilih untuk 
tinggal di ‘homestay’ selama tahun pertama mereka 
di Selandia Baru. Di akomodasi ini, mahasiswa 
mendapat pengalaman tinggal yang unik bersama 
keluarga Selandia Baru di rumah mereka. Anda akan 
mendapat kamar tidur sendiri dengan sebuah ranjang, 
meja dan lemari. Semua tuan rumah homestay akan 
menyediakan internet untuk Anda, dan mungkin akan 
ada biaya tambahan tergantung pemakaian. Anda 
juga dapat mengakses internet di Politeknik Otago.

Politeknik Otago memantau dan menilai akomodasi 
homestay dan dapat melakukan pengaturan untuk 
Anda. Mahasiswa yang belum berusia 18 tahun 
harus tinggal di akomodasi homestay sesuai dengan 
Kode Etik.

‘Flatting’ atau akomodasi bersama pribadi
Mahasiswa internasional dapat memilih untuk tinggal 
di apartemen atau rumah dengan orang lain. Di 
Selandia Baru, akomodasi jenis ini umumnya disebut 
sebagai ‘flatting’. Di akomodasi ini, mahasiswa 
berbagi biaya tinggal seperti listrik, telepon dan 
makanan.

Studio
Studio biasanya sudah dilengkapi perabot dan Anda 
dapat mengakses fasilitas dapur bersama. Biaya 
umumnya termasuk listrik, pemanas, panggilan 
telepon lokal, dan pembersihan rumah untuk area 
umum. Studio yang lebih mahal bisa termasuk 
fasilitas kamar tidur dengan kamar mandi di 
dalamnya (en suite).

Asrama
Biaya akomodasi dengan pengawasan sekitar 
$350 per minggu. Sebagian besar makanan Anda 
disediakan dan pengeluaran ekstra seperti listrik dan 
sewa ponsel biasanya sudah termasuk.

Anda harus mengajukan permohonan ke City College 
atau Salmond College melalui situs web Universitas 
Otago sebelum tanggal 30 September.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan akomodasi, 
lihat http://www.op.ac.nz/students/campuses/
dunedin/accommodation

Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan akomodasi, 
silakan merujuk ke buklet Panduan Pra-Keberangkatan dan 
Kedatangan (Pre-Departure and Arrival Guide) kami.

Layanan dan fasilitas mahasiswa kami 
selalu siap untuk memastikan agar waktu 
yang Anda luangkan selama di Politeknik 
Otago memuaskan dan menyenangkan! 
Kami menyelenggarakan beragam 
aktivitas sosial dan rekreasi sepanjang 
tahun untuk mahasiswa di setiap kampus 
kami.

Tim Keberhasilan Mahasiswa
Memulai kehidupan sebagai mahasiswa baru bisa 
menjadi sesuatu hal yang menarik namun juga 
menantang. Sejak awal Anda mempertimbangkan 
studi di Politeknik Otago, hingga kedatangan Anda 
di kampus, kami selalu siap membantu Anda 

dengan pertanyaan dan problem apa pun. 
Tim Keberhasilan Mahasiswa kami selalu siap 
mendukung dan meningkatkan gaya hidup 
mahasiswa Anda. Kami memastikan agar Anda 
dapat mengakses informasi dan saran terbaik, 
dukungan dan pendampingan secara individu 
selama masa pendidikan Anda.

Penasihat Mahasiswa Internasional
Penasihat Mahasiswa Internasional dikhususkan 
untuk mendampingi Anda selama masa pendidikan 
mulai dari menemui Anda saat masa Orientasi 
hingga kelulusan Anda. Mereka akan memberi 
saran serta dukungan yang disesuaikan secara 
pribadi untuk Anda dengan segala kekhawatiran 
yang Anda miliki selama masa pendidikan. Mereka 
berkantor di ketiga kampus dan dapat dihubungi 
melalui telepon dan email.

Dukungan mahasiswa



Terapi 
Kecantikan
Peran terapi kecantikan bervariasi, kreatif 
dan jadi incaran. Para pencari kerja 
mencari ahli terapi terlatih yang mampu 
terjun ke pekerjaan baru dan segera 
bekerja dengan klien.

Pijat Terapeutik
Mengembangkan keterampilan dan 
pengetahuan dalam ilmu anatomi dan 
fisiologi lanjutan, keterampilan bisnis dan 
praktik profesional.

Kesehatan 
dan 
Masyarakat 

Keperawatan
Kebidananan
Terapi Okupasional
Layanan Sosial

PROGRAM 2017



NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

New Zealand Certificate in English Language (Level 3-4)
Belajar Bahasa Inggris di Politeknik Otago berarti Anda dapat menyiapkan diri untuk pendidikan lanjutan, menjalin 
hubungan dengan teman-teman baru serta mengalami sendiri kebudayaan Selandia Baru. Central hanya 
menawarkan Bagian Akademis Level 3.

Dunedin 
Central

Februari dan 
Juli

Minimum 
3 minggu;  
1 semester, 
purna waktu

Kami akan 
menempat-
kan Anda 
pada tingkat 
yang tepat

$6.490**

Certificate in Foundation Studies (Level 4)
Miliki pijakan yang kokoh untuk pendidikan lanjutan. Tingkatkan keterampilan menulis, berhitung, pengembangan diri 
dan komputer Anda. Setelah tamat dengan sertifikat ini, Anda bisa melamar ke kualifikasi Level 3 atau Level 4 mana 
pun.

Dunedin Februari dan 
Juli

6 bulan Bukti  
kecakapan 
Bahasa 
Inggris

$6.490**

Certificate in Foundation Studies (Level 4)
Selama program ini, Anda akan mempelajari cara belajar di Selandia Baru, meningkatkan kemampuan bahasa 
Inggris Anda dan mengembangkan berbagai keterampilan berkomunikasi yang dibutuhkan untuk pendidikan pada 
tingkat sarjana. 

Auckland Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

6 bulan 5,5 $7.000

* Tergantung pada persetujuan final NZQA    **Per kursus, tingkat atau semester    ^ Hanya tahun pertama      Konfirmasi menyusul: lihat www.op.ac.nz

NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Diploma in Beauty Therapies and Epilation (Level 5)
Menjadi seorang ahli terapi kecantikan dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pilihan bahkan untuk 
mengelola atau memiliki klinik kecantikan. Diploma ini menawarkan kualifikasi International Therapy Examination 
Council (ITEC) . 

Dunedin Februari 1 tahun 5,5 $17.430

Certificate in Stress Management and Spa Therapies (Level 5)
Program ini akan menyiapkan Anda untuk menjalani karier dalam industri spa, sebagai edukator manajemen stres 
atau terapis pijat kebugaran dan relaksasi yang ditempatkan dalam lingkungan ketenagakerjaan premium.

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 Konfirmasi 
menyusul

Diploma in Advanced Therapeutic Massage (Level 6)
Apakah Anda berminat mengembangkan karier di bidang perawatan kesehatan, berfokus pada perawatan praktik 
langsung dan manajemen untuk kondisi muskuloskeletal?

Dunedin Februari 2 tahun 6,0 Konfirmasi 
menyusul

Bahasa Inggris dan Studi-Studi Dasar

Terapi Kecantikan dan Pijat Terapeutik

Kesehatan dan Masyarakat
NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Health (Level 4)
Belum memiliki kualifikasi akademis yang diwajibkan untuk masuk ke program diploma atau tingkat sarjana 
perawatan kesehatan? Sertifikat ini adalah pilihan penghubung untuk menyiapkan diri Anda ke pendidikan lanjutan 
berikutnya.

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 $20.310

Diploma in Enrolled Nursing (Level 5)
Perawat Terdaftar (Enrolled Nurse) memberikan pendidikan kesehatan dan pelayanan keperawatan di beragam 
latar perawatan kesehatan dalam arahan seorang Perawat Profesional (Registered Nurse). Waktu yang digunakan 
di ruang simulasi dan penempatan klinis kami akan memberi Anda pengalaman praktik langsung yang sangat 
penting dan memungkinkan Anda menerapkan teori ke dalam praktik.

Dunedin Februari 18 bulan 6,5 $24.010^

Bachelor of Nursing (Level 7)
Dididik dalam standar profesional tertinggi melalui pembelajaran teoritis dan praktis. Setelah lulus, nama Anda 
akan diajukan untuk mengikuti ujian pendaftaran Dewan Keperawatan Selandia Baru.

Dunedin 
Luar kampus

Februari 3 tahun 6,5 $24.010^

Competency Assessment Programme (CAP) for Overseas Registered Nurses
Ideal jika Anda memerlukan Competency Assessment Programme untuk memperoleh registrasi keperawatan di 
Selandia baru. Dapatkan pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk praktik sebagai bagian dari tim perawatan 
kesehatan.

Dunedin Mei, Juli dan 
Oktober

8-12 minggu 7,0 $8.025

Bachelor of Midwifery (Level 7)
Mencapai kualifikasi unik dan terkenal di skala internasional yang mengarahkan Anda menuju pendaftaran sebagai 
bidan di Selandia Baru. Menerima pendidikan teoretis yang kokoh dan memperoleh praktik kebidanan yang 
signifikan. 

Dunedin 
Luar kampus

Akhir Januari 3 tahun 7,0 $29.510^

Bachelor of Occupational Therapy (Level 7)
Program menarik ini meliputi penempatan praktik kerja lapangan dan akan mengarah menuju pendaftaran sebagai 
Ahli Terapi Okupasional di Selandia Baru. Juga diakui oleh World Federation of Occupational Therapists.

Dunedin 
Luar kampus

Februari 3 tahun 6,5 $23.090^

Certificate in Human Services (Level 4) (Keahlian Khusus) 
termasuk salah satu dari penghargaan ini: Sertifikat Nasional dalam bidang Kesehatan Jiwa dan Dukungan 
Kecanduan (Level 4) ATAU Sertifikat Nasional dalam bidang Layanan Dukungan Masyarakat (Penyediaan Informasi 
Disabilitas) (Level 4) ATAU Sertifikat Nasional dalam bidang Pelayanan Sosial (Level 4) 

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 $20.800

Bachelor of Social Services (Level 7)
Konseling; Praktik Karier; Layanan Sosial, termasuk Diploma dengan kualifikasi yang akan dicapai dalam bidang 
Layanan Sosial (Level 6): Dukungan Disabilitas, Dukungan Kesehatan Jiwa. Bersiaplah untuk menjadi profesional 
terampil yang bekerja di layanan sosial Selandia Baru. Dapatkan dasar yang kokoh dalam berbagai aspek 
lapangan sebelum memilih keahlian khusus Anda dan bekerja dengan klien di kehidupan nyata.

Dunedin Februari 3 tahun 6,5 $21.930^



Kreatif
Seni
Keramik, Seni Elektronik, 
Perhiasan dan Pandai Barang-
Barang Logam, Melukis, 
Fotografi, Cetakan, Pahatan 
dan Tekstil 

Desain
Arsitektur Interior, Komunikasi, 
Mode, Produk dan Studi 
Kreatif

Media
Jurnalisme, Film dan Televisi
dan Fotografi Digital



NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Film and Television (Level 4)
Mempelajari baik keahlian teori maupun teknis terkait dengan konsep dan produksi film dan televisi. 
Kami memiliki pertalian yang kuat dengan perusahaan-perusahaan produksi TV sehingga Anda akan mendapat 
manfaat dari pengalaman produksi praktis di dunia nyata.

Dunedin Februari 1 tahun 5,5 $16.170

National Diploma in Journalism (Multimedia) (Level 5)
Program jurnalisme tingkat awal ini diajarkan oleh seorang jurnalis berpengalaman dan terkenal karena 
menyiapkan para jurnalis yang siap terjun ke industri untuk mendapatkan pekerjaan yang menjadi incaran di 
seluruh negeri.

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 $15.666

Diploma in Digital Photography (Level 6)
Anda akan belajar caranya bekerja dengan klien, teknik pencahayaan lanjutan dan teknik pascaproduksi lanjutan 
yang memungkinkan Anda mengembangkan keahlian fotografi ke jenjang berikutnya.

Dunedin Februari 1 tahun 5,5 $18.375

NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Bachelor of Visual Arts (Level 7) 
Mata pelajaran seni studio spesialis: Keramik; Seni Elektronik; Perhiasan dan Pandai Barang-Barang Logam; 
Melukis; Fotografi; Cetakan; Pahatan; Tekstil

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 $21.370^

Graduate Diploma in Visual Arts (Level 7)
Jika Anda sudah memiliki gelar dan ingin mengembangkan keterampilan seni rupa murni, program ini memberi 
Anda kesempatan untuk melakukan kursus intensif, yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan Anda.

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 $21.370

Postgraduate Diploma in Visual Arts (Level 8)
Kualifikasi pascasarjana dalam Seni Visual dapat mengarah ke profesi seni yang menarik dan beragam, dan 
keterampilan yang Anda kembangkan dapat dituangkan ke berbagai situasi ketenagakerjaan dalam pendidikan.

Dunedin Februari 
dan Juli

1 tahun 6,5 $25.090

Master of Visual Arts (Level 9)
Mengembangkan dan menunjukkan penguasaan keahlian profesional, teknis dan konseptual yang relevan dengan bidang 
yang Anda pilih melalui pameran yang orisinal dan penulisan terkait, mengarah menuju pilihan karier yang lebih luas.

Dunedin Maret dan 
Juli

1 tahun 6,5 $25.090

Master of Fine Arts (Level 9)
Seniman yang terus berkarya secara khusus akan mendapat manfaat dari proyek penelitian mendalam ini, yang 
telah menjadi tolok ukur terhadap standar nasional dan internasional, serta mencapai puncaknya dalam disertasi 
dan pameran umum.

Dunedin Fleksibel 2 tahun 6,5 $25.090^

Seni

Desain

Media

NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Creative Studies (Level 4)
Jika Anda belum yakin mengenai karier kreatif yang ingin Anda kejar atau Anda ingin mengembangkan portofolio 
untuk penerapan terhadap suatu gelar, program ini cocok buat Anda. Mengembangkan pemahaman kokoh akan 
berbagai mata pelajaran.

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 $20.800

Certificate in Fashion Studies (Level 4)
Mengembangkan keahlian, pengetahuan dan kesadaran industri yang diperlukan dalam studi untuk meraih gelar Sarjana 
Desain (Mode) atau mendapatkan pekerjaan sebagai petatar ahli mesin atau asisten produksi dalam industri mode. 

Dunedin Februari dan 
Juli

6 bulan 6,0 $10.430

Bachelor of Architectural Studies - Interior Architecture*
Program ini bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk; karier kreatif dan teknologi dalam bidang arsitektur, 
memainkan peranan aktif dalam desain arsitektur dan profesi teknologi.

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 Konfirmasi 

menyusul

Bachelor of Design (Fashion) (Level 7)
Gelar sarjana mode yang terdepan ini diakui atas kesempatan internasionalnya, hubungan industri dan peluang 
demi sepenuhnya mengembangkan gaya dan identitas individu Anda sebagai desainer.

Dunedin Februari 3 tahun 6,0  $21.900^

Bachelor of Design (Product) (Level 7)
Menjalankan program praktik langsung dan inovatif serta belajar tentang pendekatan berkelanjutan yang berpusat pada 
manusia terhadap desain produk, pelayanan dan sistem untuk penggunaan komersial, industri dan masyarakat.  

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 $21.900^

Bachelor of Design (Communication) (Level 7)
Belajar tentang bagian-bagian pokok Desain Komunikasi termasuk desain grafis, fotografi, periklanan, dan desain 
web, dan dapatkan keterampilan untuk mengejar karier dalam lingkungan media global yang berkembang pesat. 

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 $21.900^

Graduate Diploma in Design (Specialty) (Level 7)
Memperoleh kualifikasi terapan untuk melengkapi gelar Anda dalam bidang desain spesialis. Sangat cocok jika 
Anda seorang desainer atau praktisi yang hendak mengembangkan keterampilan terapan dan pengalaman proyek 
studio Anda.

Dunedin Februari dan 
Juli

1 tahun 6,0 $21.900

Postgraduate Diploma in Design (Level 8)
Kualifikasi ini ideal bagi para lulusan yang ingin memperluas dan memperdalam keahlian penelitian dan praktik 
desain profesional mereka melalui proyek-proyek penelitian desain terapan yang dihasilkan sendiri atau 
dikembangkan bersama mitra industri atau masyarakat.

Dunedin 
Auckland

Dunedin: 
Maret, 
Agustus
Auckland: 
Agustus

1 tahun 6,5  $21.900

Master of Design Enterprise (Level 9)
Ikut serta dalam penelitian berbasis industri yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Anda. Pilihan untuk 
belajar jarak jauh tersedia sesuai kesepakatan.

Dunedin Pertengahan 

Oktober

18 bulan 6,5 $25.090

Master of Design (Level 9)
Kualifikasi kesempurnaan ini memungkinkan Anda mengembangkan suatu karya kreatif ilmiah signifikan yang 
dipresentasikan dalam forum umum dan didukung oleh sebuah penjelasan atau yang setara. Alternatifnya, Anda 
bisa menyelesaikan program ini melalui satu tesis yang dapat menjadi dasar bagi artikel jurnal akademis.

Dunedin 
Auckland

Dunedin: 
Maret, 
Agustus 
Auckland: 
Agustus

1 tahun 6,5 $21.900

* Tergantung pada persetujuan final NZQA    **Per kursus, tingkat atau semester    ^ Hanya tahun pertama      Konfirmasi menyusul: lihat www.op.ac.nz



Hospitaliti
NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

New Zealand Certificate in Cookery (Level 3)
Dapatkan keterampilan untuk menjadi juru masak junior yang kompeten di dapur profesional dengan program 
praktik langsung ini. Pelajari teknik-teknik memasak dasar untuk menyiapkan, memasak dan menyajikan beragam 
hidangan sederhana.

Dunedin
Central

Februari  
dan Juli

6 bulan 5,5 $11.250

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)
Kembangkan keterampilan untuk menjadi juru masak tingkat menengah di dapur profesional. Pelajari cara 
menyiapkan, memasak dan menyajikan beragam hidangan dingin, panas, dan penutup yang rumit. Dapatkan 
pengalaman praktik langsung di restoran pelatihan kami dan menjalani penempatan kerja pada bisnis setempat.

Dunedin
Central

Februari 1 tahun 5,5 $20.310

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 3)  
(Layanan Kafe) (Layanan Bar)
Mempersiapkan diri untuk melayani di sektor makanan dan minuman. Belajar tentang layanan pelanggan 
profesional dan keamanan makanan. Mendapat pengalaman praktik langsung dan mengembangkan kepercayaan 
diri Anda di restoran pelatihan kami. 

Dunedin Februari  
dan Juli

6 bulan 5,5 $11.250

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 4) (Layanan Restoran)
Mengembangkan keterampilan makanan dan minuman Anda ke jenjang berikutnya. Menumbuhkan pengetahuan 
industri dan keahlian Anda serta mendapat pengalaman praktis melalui restoran pelatihan dan penempatan kerja kami.

Dunedin Juli 6 bulan 6,0 Konfirmasi 
menyusul

New Zealand Diploma in Cookery (Tingkat Lanjutan) (Level 5)
Mendapat pengetahuan dan keterampilan menjadi juru masak senior di dapur profesional dan mempelajari 
teknik-teknik pengawasan dan manajemen dapur. Anda akan memiliki pilihan untuk mengambil spesialisasi seni 
memasak umum lanjutan atau patiseri.

Central Februari 1 tahun 5,5 $20.310

National Diploma in Hospitality Management (Level 5)*
Mempersiapkan diri untuk peran pengawasan dalam industri hospitaliti. Mempelajari keterampilan manajemen 
termasuk layanan hospitaliti, keahlian memasak, manajemen, komunikasi bisnis dan prinsip-prinsip pemasaran.

Dunedin Februari 2 tahun 6,0  $20.800^

Bachelor of Culinary Arts (Level 7)
Memulai dengan kualifikasi – satu-satunya di jenisnya di Belahan Bumi Selatan – yang akan membekali Anda 
dalam karier sebagai juru masak, produsen makanan artisan, penulis tentang makanan, guru, pengusaha, 
promotor dan banyak lainnya!

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 $22.220^

Hospitaliti
Keahlian Memasak
Seni Kuliner
Layanan Makanan dan 
Minuman
Manajemen Hospitaliti

* Tergantung pada persetujuan final NZQA    **Per kursus, tingkat atau semester    ^ Hanya tahun pertama      Konfirmasi menyusul: lihat www.op.ac.nz



Bisnis, 
Pariwisata  
dan TI
Bisnis
Manajemen Terapan, Administrasi
Bisnis, Akuntansi, Manajemen 
Pemasaran dan Sumber Daya 
Manusia

Pariwisata
Teknologi Informasi



NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Foundation Studies (Level 4)
Selama program ini, Anda akan mempelajari cara belajar di Selandia Baru, meningkatkan kemampuan bahasa 
Inggris Anda dan mengembangkan berbagai keterampilan berkomunikasi yang dibutuhkan untuk pendidikan pada 
tingkat sarjana. Anda juga akan mengambil bagian dalam pengalaman yang memungkinkan Anda memahami 
bisnis dan budaya Selandia Baru. Hal ini akan mempersiapkan Anda untuk menyatu ke dalam lingkungan kerja 
dan kehidupan negara ini.

Auckland Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

6 bulan 5,5 $7.000

National Certificate in Business Administration and Computing (Level 3) 
Setiap bisnis di dunia ini memerlukan administrator yang baik dan bisa jadi orang itu adalah Anda! Ideal jika Anda 
tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman adminsitrasi sebelumnya namun berharap dapat memasuki lini 
pekerjaan ini.

Dunedin
Central
Luar kampus

Februari dan 
Juli

6 bulan 5,5 $9.140

National Certificate in Business Administration (Level 4 )
Fokus pada bidang administrasi bisnis: MYOB, Pengolahan Teks Lanjutan, Administrasi Medis, Manajemen Kantor 
dan Daftar Gaji.

Dunedin
Central
Luar kampus

Februari dan 
Juli

6 bulan 5,5 $9.140

New Zealand Diploma in Business (Level 6)
Mempelajari keterampilan yang Anda butuhkan untuk peran manajemen tingkat dasar dalam bidang akuntansi, 
komunikasi bisnis, peraturan bisnis, manajemen atau pemasaran. Menyesuaikan keahlian manajemen Anda 
dengan minat Anda. Pencapaian terhadap makalah tertentu dapat mengarah pada kualifikasi yang diabsahkan 
oleh CAANZ atau Institut Manajemen Selandia Baru.

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
Februari 
dan Juli 
Auckland: 
Januari, 
April, Juli 
dan Oktober

2 tahun 6,0 $18.100^

New Zealand Certificate in Tourism (Level 4) (Pengoperasian)
Menjalani serangkaian dari empat modul yang memungkinkan Anda membangun keahlian yang dibutuhkan untuk 
karier di industri pariwisata.

Dunedin Februari 6 bulan 5,5 $9.050

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)*
Jika Anda ingin meraih posisi senior dalam industri pariwisata dan perjalanan, maka kualifikasi ini cocok buat Anda dan 
Anda akan belajar cara-cara meningkatkan pengalaman pelanggan. Kunjungan lapangan ke kawasan wisatawan, 
pembicara tamu, dan kunjungan ke perusahaan pariwisata setempat akan membantu membangun wawasan Anda.  

Dunedin Februari 1 tahun 6,0 Konfirmasi 
menyusul

Bachelor of Applied Management (Accounting) (Level 7)
Kualifikasi ini memiliki akreditasi Chartered Accountants Australia dan New Zealand (Chartered Accountants ANZ) 
dan ideal jika Anda belajar untuk menjadi Akuntan Profesional (Chartered Accountant atau Associated Chartered 
Accountant). Memasukkan studi kasus, tugas yang difokuskan atau berbasis tempat kerja, dan proyek industri 
besar untuk akuntasi profesional dan proyek penelitian terkait, inti dari kualifikasi praktik langsung ini adalah 
memiliki pengalaman industri dan banyaknya hubungan. Jurusan dapat berbeda sesuai lokasi. 

Dunedin 
Auckland

Dunedin: 
Februari  
Auckland: 
Januari, 
Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

3 tahun 6,0 $18.100^

Bachelor of Applied Management (Level 7)
Jurusan Manajemen Terapan mencakup: Bisnis; Transformasi dan Perubahan; Manajemen Acara; Manajemen 
Sumber Daya Manusia; Penjualan dan Pemasaran; Manajemen Olahraga; Manajemen Strategis; Manajemen 
Pariwisata; Mengembangkan pemahaman manajemen fundamental dan keterampilan yang memungkinkan Anda 
bekerja dalam beragam peran manajemen. Merupakan kesempatan luar biasa untuk mendapatkan gelar bisnis 
yang dihormati karena pada intinya, program ini memiliki banyak pengalaman industri.

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
Februari dan 
Juli 
Auckland: 
Januari, 
Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

3 tahun 6,0 $18.100^

Graduate Diploma in Hotel Management (Level 7)
Didesain untuk mengaspirasi individu agar berusaha untuk mencapai potensi manajemen mereka dan menonjol di 
antara orang lain. Dengan perpaduan pelajaran praktis, teori dan strategi manajemen, program ini dibangun 
berdasarkan keterampilan yang Anda miliki dan membuka kemungkinan karier baru.

Auckland Januari, 
Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

1 tahun 6,0 $18.100

Graduate Diploma in Applied Management (Level 7)
Mengembangkan pemahaman lingkungan yang baik tempat manajer beroperasi. Hal ini memungkinkan Anda 
menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat organisasi dan strategis dalam beragam industri dan organisasi. 
Anda akan mendapat pengalaman praktis yang sangat penting melalui proyek penelitian berbasis industri dan 
program magang.

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
Februari dan 
Juli
Auckland: 
Januari, 
Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

1 tahun 6,0 $18.100

NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in IT Service and Support (Level 4)
Mempersiapkan diri untuk karier sebagai teknisi komputer dan belajar tentang perangkat keras PC, jaringan dan 
server. Menggali lebih dalam mengenai Cisco CCNA, Linux dan Security sembari menyiapkan kualifikasi eksternal 
dalam bidang ini.

Dunedin Februari 1 tahun 5,5 $20.800

Certificate in Information Technology (Level 4)
Mendapat pengenalan mendalam pada komputasi dan perangkat lunak. Kualifikasi ini memberi Anda dasar yang 
dibutuhkan untuk memasuki program Sarjana Teknologi Informasi atau program TI lainnya.

Dunedin Februari dan 
Juli

6 bulan 6,0 $10.430

Bachelor of Information Technology (Level 7)
Gelar keunggulan ini sangat diakui dan dihormati, dan lulusan kami diincar, baik di dalam maupun di luar negeri. Anda 
akan mendapatkan keterampilan teknik tingkat tinggi dan pemahaman teori yang kuat sehubungan konsep TI, dan 
peluang menyelesaikan proyek industri besar selama tahun terakhir Anda.

Dunedin Februari dan 
Juli

3 tahun 6,0 $20.880^

Graduate Diploma in Information Technology (Level 7)
Apakah Anda ingin mengembangkan secara intensif keahlian TI atau ingin meningkatkan pengetahuan Anda di 
bidang spesialis? Kualifikasi ini akan mengantar Anda menuju jenjang keahlian berikutnya!

Dunedin
Auckland

Dunedin: 
Februari dan 
Juli
Auckland: 
Januari, 
Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober

1 tahun 6,0 $20.880

Bisnis dan Pariwisata

Teknologi Informasi

* Tergantung pada persetujuan final NZQA    **Per kursus, tingkat atau semester    ^ Hanya tahun pertama      Konfirmasi menyusul: lihat www.op.ac.nz



Hortikultura 
dan Pertanian
Arborikultur
Vitikultur
Manajemen Hamparan 
Rumput Olahraga

NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

National Certificate in Farming Skills (Work Ready) (Level 3)
Menyiapkan karier di sektor pertanian dengan program praktik langsung di luar ruangan yang berlokasi di dataran 
tinggi Central Otago.

Central Februari 1 tahun 5,5 $20.310

National Certificate in Sports Turf Management (Level 4)
Permintaan untuk profesional di bidang hamparan rumput olahraga sangat tinggi, baik di Selandia Baru maupun di 
luar negeri, di antaranya untuk manajemen dan perawatan lapangan golf, gawang kriket, lapangan olahraga dan 
hamparan rumput artifisial.

Central Februari 2 tahun 5,5 $20.850^

National Certificate in Horticulture (Level 4)
Mendapat pemahaman lengkap sehubungan hortikultura dan menjalani gabungan pelatihan praktik dan teori. 
Fokus pada keahlian khusus pilihan Anda: Konstruksi Lanskap, Hortikultura Berkesinambungan, Arborikultur, 
Vitikultur, Seni Pertamanan, Produksi Buah, Keasrian atau Produksi Pembibitan.

Dunedin
Central

Dunedin: 
Februari 
Central: 
Februari, Juli 
dan Oktober 

1 tahun 5,5 $20.310

Diploma in Horticulture (Level 5)
Ideal jika Anda ingin memperluas kemampuan praktis dan mendapat keterampilan manajemen dalam hortikultura. 
Pengalaman kerja yang luas dimasukkan ke dalam program ini, sehingga Anda bisa mengembangkan 
keterampilan praktis dalam industri.

Dunedin
Central
Luar kampus

Februari, Juli 
dan Oktober

1 tahun 6,0 $20.310

Diploma dalam Vitikultur (Level 5)
Studi di salah satu kawasan pertumbuhan tanaman anggur terbesar di Selandia Baru dan nikmati kesempatan untuk 
melakukan praktik lapangan. Kemampuan teknis dan manajerial yang baik sangat penting di industri menumbuhkan 
tanaman anggur dan kualifikasi ini berfokus pada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan baik di Selandia Baru 
maupun luar negeri. Program ini berpusat di seputar produksi musim dingin dari minuman anggur berkualitas, dan 
menggunakan cara menanam anggur yang berkelanjutan serta prinsip pertumbuhan anggur organik.     

Central Februari, 
Mei, Juli dan 
Oktober

1 tahun 6,0 $20.310

Hortikultura dan Pertanian

* Tergantung pada persetujuan final NZQA    **Per kursus, tingkat atau semester    ^ Hanya tahun pertama      Konfirmasi menyusul: lihat www.op.ac.nz



Perdagangan 
dan Teknis
Konstruksi
Manajemen Konstruksi, Studi 
Arsitektur, Pengukuran Kuantitas, dan 
Pakar Batu & Bangunan

Teknik
Otomotif, Mesin,  
Sipil dan Listrik



NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Stonemasonry (Level 4)
Belajar untuk memernis rumah dari batu dan membangun sesuatu dari batu seperti jalan setapak, dinding, tungku 
perapian dan batu kreasi air. Dapatkan keterampilan yang Anda butuhkan melalui pelatihan praktis dan 
pengalaman kerja.

Central Februari  
dan Juli

1 tahun 5,5 $20.310

National Diploma in Construction Management (Level 6)
National Diploma in Quantity Surveying (Level 6)
(kualifikasi ganda diberikan sebagai program akselerasi Studi Konstruksi)

Auckland 
Dunedin

Auckland: 
Januari, 
Maret, Juni, 
Agustus dan 
Oktober
Dunedin:
Februari

2 tahun 6,0 $20.200^

National Diploma in Construction Management (Level 6)
Manajemen Konstruksi adalah Manajemen Proyek dari suatu konstruksi. Melibatkan manajemen waktu, kualitas, 
keselamatan, sumber daya dan risiko, serta pemahaman mengenai pengendalian keuangan.

Dunedin Februari 2 tahun 6,0 $20.800^

National Diploma in Quantity Surveying (Level 6)
Kualifikasi yang diakui internasional ini mencakup semua bidang Manajemen Biaya Konstruksi. Mata pelajaran 
utama meliputi mengembangkan perkiraan awal dari biaya bangunan, manajemen pengadaan, penawaran tender, 
manajemen risiko, prakiraan penganggaran dan aliran kas, pengajuan klaim pembayaran dan sertifikasi, dan dapat 
mengarah ke bidang manajemen proyek dan arbitrase.

Dunedin Februari 2 tahun 6,0 $20.800^

Bachelor of Architectural Studies - Architectural Technology*
Program ini bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk; karier kreatif dan teknologi dalam bidang arsitektur, 
memainkan peranan aktif dalam desain arsitektur dan profesi teknologi.

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 Konfirmasi 

menyusul

Teknik

Konstruksi

NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Foundation Studies (Level 3) (Penghubung menuju Diploma Teknik)
Sekarang Anda bisa menjadi insinyur, apa pun latar belakang akademis Anda! Tamat dari program ini akan 
memberi Anda peluang untuk langsung masuk ke Diploma Selandia Baru dalam bidang Teknik.

Dunedin Februari dan 
Juli

6 bulan 5,0 $6.490

New Zealand Diploma in Engineering - Civil Engineering (Level 6)
Mengembangkan pengetahuan yang lengkap, pemahaman dan pengertian praktis akan proses dan teori teknik 
sipil, serta kemampuan untuk menerapkan apa yang Anda pelajari dalam cara yang praktis dan inovatif.

Dunedin Februari dan 
Juli

2 tahun 6,0 $20.800^

New Zealand Diploma in Engineering - Mechanical Engineering (Level 6)
Ingin menjadi seorang teknisi teknik mesin yang ahli dan kompeten? Program ini akan memberi Anda 
pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan teori teknik mesin.

Dunedin Februari dan 
Juli

2 tahun 6,0 $20.800^

New Zealand Diploma in Engineering - Electrical Engineering (Level 6)
Mengembangkan pengetahuan yang lengkap, pemahaman dan pengertian praktis akan proses dan teori teknik 
listrik, serta kemampuan untuk menerapkan apa yang Anda pelajari dalam cara yang praktis dan inovatif.

Dunedin Februari dan 
Juli

2 tahun 6,0 $20.800^

Bachelor of Engineering Technology (Level 7)
Mempelajari teori teknik, keterampilan terapan dan praktisnya yang diperlukan untuk bekerja di berbagai industri, 
dan dapatkan pemahaman mendalam atas bidang spesialisasi Anda melalui proyek berbasis industri. Tersedia 
bidang keahlian khusus Mesin, Sipil dan Listrik.

Dunedin Februari dan 
Juli

3 tahun 6,0 $20.800^



NAMA PROGRAM KAMPUS MASUK DURASI IELTS BIAYA

Certificate in Snowsport Instructing (Ski) or (Snowboard) (Level 4)
Serius berminat dengan lereng bersalju? Dengan Pegunungan Alpen Selatan sebagai ruang kelas Anda, program 
praktis ini diajarkan oleh staf dari Cardrona Alpine Resort yang sangat berpengalaman.

Central  Mei 18 minggu 5,5 $20.800

Diploma in Outdoor Leadership and Management (Level 5)
Memulai program penuh aksi untuk memperkuat dan mengembangkan keterampilan Anda dalam aspek teknik, 
profesional, pengajaran dan kepemimpinan dari beragam aktivitas luar ruangan.

Dunedin Februari 2 tahun 6,0 $19.000^

Diploma in Applied Sport and Exercise Leadership (Level 5)
Program inovatif praktik langsung ini mencakup dua keahlian khusus: Manajemen dan Pembinaan Olahraga atau 
Pelatihan Pribadi dan rekomendasi Latihan. Membantu orang lain mengarahkan mereka ke kehidupan yang lebih 
sehat dan mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran mereka. Memasukkan penempatan kerja yang luas atau 
pengalaman kerja ke dalam program ini.

Dunedin Februari 2 tahun 6,0 $19.000^

Bachelor of Applied Science (Physical Activity, Health and Wellness) (Level 7)
Jika Anda ingin berkarier di sains olahraga, kesehatan dan kebugaran, kualifikasi ini yang akan mengantar Anda, 
atau Anda bisa menggunakannya sebagai batu loncatan ke studi strata 3.

Dunedin Februari 3 tahun 6,0 $20.030^

Graduate Diploma in Applied Science (Specialty) (Level 7)
Tingkatkan potensi peluang kerja Anda dalam industri olahraga, kesehatan dan kebugaran. Program menarik ini 
menawarkan tiga keahlian khusus: Aktivitas Fisik, Kesehatan dan Kebugaran; Analisis Performa dan Gerakan; dan 
Latihan Kondisi Fisik.

Dunedin Februari 1 tahun 6,0  $20.030

Olahraga dan 
Petualangan
Olahraga
termasuk Aktivitas Fisik, Kesehatan 
dan Kebugaran; Manajemen dan 
Pembinaan; Pelatihan Pribadi; Latihan 
Kondisi Fisik; Analisis Performa dan 
Gerakan

Petualangan
termasuk Kepemimpinan Luar 
Ruangan; Olahraga Salju; 
Keselamatan Longsor Salju

Olahraga dan Petualangan

* Tergantung pada persetujuan final NZQA    **Per kursus, tingkat atau semester    ^ Hanya tahun pertama      Konfirmasi menyusul: lihat www.op.ac.nz
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Graduate Diploma in Sustainable Practice (Level 7)
Dapatkan pengetahuan untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kepemimpinan yang 
berkesinambungan di masyarakat dan tempat kerja Anda. Memeriksa implikasi sosial, ekonomi, politik dan 
lingkungan terhadap kesinambungan. Kursus tambahan (block course) wajib harus diikuti.

Luar kampus Kapan saja Fleksibel 6,0 $18.100

Graduate Diploma in Professional Practice (Level 7)
Apakah Anda seorang profesional purna waktu berpengalaman yang menghadapi tantangan kompleks di tempat 
kerja? Program inovatif ini menggunakan semua tantangan dalam kehidupan nyata untuk membentuk dasar 
pemelajaran Anda dan Anda akan menjalani proyek substansial berbasis pekerjaan terhadap nilai ke majikan Anda 
atau masyarakat yang lebih luas. Ini akan memungkinkan Anda mencapai kuafikasi akademis sambil 
mengembangkan pengetahuan profesional Anda melalui pekerjaan, dan dalam pekerjaan.

Dunedin
Luar kampus

Fleksibel 1 tahun 6,5 $18.100

Master of Professional Practice (Level 9)
Program unik ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan kesempatan profesional di negara asal Anda, atau 
untuk mendapatkan pengalaman di lingkungan bisnis Selandia Baru. Berfokus pada pengembangan spesifik dan 
tujuan-tujuan inovasi pekerjaan Anda, menggunakan sasaran dalam kehidupan nyata sebagai dasar pemelajaran 
Anda. Program ini diajarkan oleh Capable NZ menggunakan fasilitas Kampus Internasional Auckland, Politeknik 
Otago.

Dunedin 
Auckland

Fleksibel 2 tahun 6,5 $32.960

Praktik  
Berkesinambungan
Bagi mereka yang berfokus pada masa depan, 
program-program ini memenuhi kebutuhan yang 
sedang berkembang untuk pendekatan strategis 
baru terhadap permasalahan global.

Dengan belajar Praktik Berkesinambungan di Centre, 
Anda akan menjadi bagian dari masyarakat yang 
bekerja untuk memahami tantangan dan kesempatan 
dalam menghadapi perusahaan-perusahaan dewasa 
ini, dan menyetir ke arah hasil terbaik yang mungkin 
dicapai.

Capable NZ mengakui bahwa banyak 
kalangan profesional memiliki segudang 
pengetahuan dan keterampilan di tempat 
kerja, namun tanpa sertifikat yang sesuai.

www.capablenz.co.nz

Buat keterampilan 
Anda diakui demi 
karier Anda



Kampus
Politeknik Otago

Wellington

Queenstown

Central 
campus

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

Christchurch

Belajar dari 
hal-hal yang 
menginspirasi 
Anda

dapatkan karier idaman!



Internasional +64 3 477 3014
Selandia Baru 0800 762 786
Email international@op.ac.nz
Kunjungi kami di www.op.ac.nz

J0
24

65


