
 

 WARWICK 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION PROGRAMME
Jalan Anda meraih kesuksesan akademis di Inggris



WARWICK INTERNATIONAL 
FOUNDATION PROGRAMME (IFP)
 Belajar di kampus Universitas Warwick, dengan 

lingkungan yang menarik, kosmopolitan dan aman

 Dukungan komunitas yang kuat dari Warwick Indonesian 
Society (ada sekitar 70 mahasiswa Indonesia di  
kampus kami)

 250 tempat tersedia setiap tahunnya untuk siswa dari 
lebih dari 40 negara

 Pengajaran akademis dan bahasa Inggris yang intensif 
sebagai persiapan Anda untuk belajar di universitas  
di Inggris

 Pilihan 12 kategori akademis sebagai persiapan Anda 
untuk program gelar sarjana tertentu

 Saran dan bimbingan dari universitas yang membantu 
Anda memasuki universitas pilihan Anda, dengan 
jaminan penawaran bersyarat untuk beragam program 
gelar sarjana dari Warwick

 Lebih dari 75% siswa kami melanjutkan studi ke  
berbagai universitas terkemuka di Inggris  
setiap tahun

SELAMAT DATANG DI WARWICK

Peringkat 10 besar nasional 
Inggris 

Peringkat 10 besar di Inggris 
untuk bidang penelitian 
Research Excellence 
Framework 2014

Peringkat 25 besar di dunia 
untuk reputasi kami dengan 
para pemberi kerja  
QS World University  
Rankings 2018

Universitas Warwick adalah salah 
satu universitas terkemuka di Inggris, 
dengan reputasi yang diakui untuk 
keunggulan dalam bidang penelitian 
dan pengajaran, inovasi, dan hubungan 
dengan bisnis dan industri.

METODE PENGAJARAN WARWICK IFP
Kombinasi kuliah dan seminar menyediakan kerangka akademik untuk program kami, dan 
dilengkapi dengan berbagai kegiatan lain seperti studi kasus dan pekerjaan proyek, tergantung 
pada jurusan yang dipilih. Anda akan memiliki 18 jam per minggu untuk waktu tatap muka dan 
kelas Bahasa Inggris hingga 5 jam per minggu. Ini akan membuat waktu yang tersisa dapat 
digunakan untuk belajar secara mandiri, penelitian dan mempersiapkan penilaian, kuliah dan 
seminar. Akan terdapat berbagai bentuk penilaian yang berbeda yang memungkinkan Anda 
untuk menunjukkan berbagai keterampilan di mana Anda merasa percaya diri dan kompeten.

PILIHAN STUDI
PENGELOLAAN BISNIS
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
ingin melanjutkan ke gelar sarjana 
seperti BSc Management or BSc 
International Management.

KEUANGAN
Kursus ini merupakan persiapan yang 
sangat bagus bagi mereka yang  
berpikir untuk mengejar gelar seperti  
BSc Accounting and Finance.

MATEMATIKA
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
ingin mengambil gelar sarjana terkait 
Matematika seperti BSc Mathematics 
atau BSc Mathematics, Operational 
Research, Statistics and Economics 
(MORSE).

EKONOMI
Kursus ini adalah bagi mereka yang 
ingin melanjutkan ke gelar sarjana 
seperti BSc Economics atau  
BSc Economics and Industrial 
Organisation.

ILMU KOMPUTER
Kursus ini menawarkan persiapan  
untuk berbagai gelar sarjana seperti  
BSc Computer Science atau BSc 
Discrete Mathematics.

TEKNIK
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
ingin melanjutkan ke gelar sarjana 
yang terkait dengan teknik, mulai dari 
BEng Civil Engineering hingga BEng 
Automotive Engineering.

ILMU FISIKA
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
ingin mengambil gelar sarjana seperti 
BSc Chemistry atau BSc Physics.

ILMU KEHIDUPAN
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
tertarik mengambil gelar sarjana seperti 
BSc Biomedical Science atau BSc Biology.

PSIKOLOGI
Kursus ini merupakan persiapan 
yang bagus bagi mereka yang 
ingin mengambil gelar seperti BSc 
Psychology atau kursus terkait.

ILMU SOSIAL
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
ingin melanjutkan ke berbagai gelar 
sarjana dalam Ilmu Sosial seperti BA 
Sociology atau BA Education Studies.

HUKUM DAN POLITIK
Kursus ini dirancang bagi mereka yang 
tertarik dengan Hukum dan yang ingin 
melanjutkan ke gelar sarjana seperti LLB 
Law atau BA Law and Business Studies.

SENI DAN KEMANUSIAAN
Kursus ini menawarkan persiapan yang 
baik untuk melanjutkan ke berbagai 
gelar sarjana Seni dan Kemanusiaan 
seperti BA History atau BA Philosophy.

PERKEMBANGAN  
PROGRES STUDI
Seluruh siswa yang menjalankan 
studi diprogram Warwick IFP akan 
menerima satu tawaran jaminan 
tempat pada program sarjana terkait 
di Universitas Warwick. Penawaran ini 
akan bergantung pada hasil pencapaian 
siswa dengan standar yang telah 
ditentukan, setelah mengirimkan 
aplikasi ke Universitas Warwick  
melalui UCAS.

Calon siswa juga harus memenuhi 
persyaratan kemampuan Bahasa Inggris 
yang telah ditentukan. Silakan kunjungi 
website Undergraduate Admissions 
untuk rincian lengkap dari persyaratan 
Bahasa Inggris kami.



KONTAK
Untuk informasi lebih lanjut, atau untuk membuat janji 
sesi bimbingan, silakan hubungi:
Imran Hashim
Senior Liaison Manager
Kantor Asia Tenggara

Warwick IFP Team
Warwick Foundation Studie s
University of  Warwick
Coventry
CV4 7AL
UK

“Saya memiliki dua pilihan 
tetapi saya memilih Warwick 
karena mereka memiliki tingkat 
perkembangan yang lebih baik 
ke universitas-universitas terbaik 
di Inggris.”

Brilliant Dennise,  
International Foundation 
Programme 2017-18, 
Indonesia

PERSYARATAN MASUK
Sertifikat Kelulusan dari Sekolah Menengah Atas (Ijazah SMA / MA), dengan 
minimal 80% keseluruhan rata-rata, dan dengan 80% pada mata pelajaran yang 
dibutuhkan (tergantung kursus - mungkin Matematika atau mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan), dan nilai rata-rata keseluruhan UN minimal 7,5 untuk dapat 
masuk IFP.

Untuk Bahasa Inggris, semua calon siswa harus menyelesaikan IELTS for UKVI 
dengan skor keseluruhan 5,5 termasuk minimal 5,5 dalam komponen menulis 
(semua skor komponen harus 5,0 atau lebih tinggi).

BIAYA STUDI DAN BIAYA HIDUP
Biaya studi untuk tahun akademik 2019-20  
adalah sebesar £18.750.
Biaya hidup diperkirakan sekitar £1.015 per bulannya  
(termasuk biaya makan, akomodasi dan transportasi).

BAGAIMANA CARA MENDAFTAR
Cara pendaftaran masuk ke Warwick IFP cukup mudah. Kunjungi website kami 
di www.warwick.ac.uk/study/ifp/apply/ dan kirimkan aplikasi secara online. 
Semua yang diperlukan untuk menilai Anda untuk mendapatkan tempat adalah 
formulir pendaftaran yang telah diisi, pernyataan pribadi (panduan dapat dilihat 
pada website) dan salinan transkrip nilai SMA terbaru Anda.

Pendaftaran akan dibuka pada bulan Oktober dan ditutup pada bulan Juli. 
Pendaftaran akan dinilai dalam waktu 5 hari kerja, setelah semua dokumen 
yang dibutuhkan sudah diserahkan. Untuk informasi terbaru tentang batas akhir 
pendaftaran, silahkan kunjungi website kami.

SEAsia@warwick.ac.uk

Tel: +62-822 19055262 / +65-93837594  
(dapat dihubungi melalui Whatsapp) 


