
Melanjuti email aku beberapa hari yang lalu mengenai Monash Business School, hari ini (Jumat, 
4/11/16) sudah keluar Pengumuman Resmi dari Monash Business School (MBS) seperti di bawah ini.  
 
Harap SEGERA dibaca sebelum menginformasikan ke students masing2 dan bila ada pertanyaan, bisa 
segera tanyakan ke aku. 
 
Per hari ini (Jumat, 4 November 2016), MBS sudah menerapkan: 

Untuk Students Undergraduate / S1: 

Campus 

courses 

Status 

Caulfield  Semua pendaftaran baru, pemegang Conditional Offer maupun Full Offer 

dan yang mau menerima offer untuk semester 1 2017 sudah TUTUP. 

Semua students yang saat ini sudah memegang offer yang belum lewat masa 
waktu offernya akan segera diinformasikan dan diberikan pilihan untuk mau 

pindah ke sem 2 2017 atau diassess untuk program Bachelor of International 
Business (City Campus) atau Bachelor of Business Administration (Peninsula 

Campus) atau program lainnya yang masih available di Sem 1, 2017. 

Clayton Semua pendaftaran untuk semester 1, 2017 sekarang ini sudah TUTUP. 

Students yang sudah memegang Full Offer dan masih belum lewat masa waktu 

offernya masih bisa menerima offer yang ada 

Namun, harap diingat bahwa TEMPAT TERBATAS. Jika tempat di course 
tersebut sudah penuh, maka akan ditutup, jadi walaupun tanggal offer student 

tersebut belum lewat, mohon maaf student tidak diberikan tempat. 

City Pendaftaran untuk Bachelor of International Business saat ini masih 

dibuka untuk Semester 1, 2017. 

Peninsula Pendaftaran untuk Bachelor of Business Administration masih dibuka 

untuk intake Sem 1, 2017. 

 
 
Please note bahwa MBS masih bisa menerima pendaftaran untuk program dengan tipe students:  
 

Applicants Status 

Students High 

School di luar 
Australia yang 

mengikuti 
kurikulum 
Australia Year 

12  

        Students yang mengikuti kurikulum Australia Year 12 di luar Australia 

HARUS mendaftar program S1 MBS melalui VTAC sebelum tanggal 2 

Desember 2016 supaya bisa dipertimbangkan tempatnya untuk program S1 

Business & Economics di kampus Monash Clayton atau Caufield untuk 
intake Sem 1, 2017. 

        Students yang sudah pernah mendaftar langsung ke Monash akan 

dipertimbangkan untuk dapat tempat, namun MBS sudah tidak bisa 
menerima lagi pendaftaran baru yang langsung ke university untuk intake 



Sem 1, 2017 

        Students yang sudah punya conditional offer akan dihonor tempatnya.  

 
 
Untuk Program Postgraduate atau S2: 
 
Pendaftaran untuk program S2 MBS di Semester 1, 2017 akan ditutup tanggal 9 November 2016.  
 
Harap diingat bahwa MBS masih menerima pendaftaran untuk program Master of Actuarial Studies 
setelah tanggal 9 November 2016. 

Tempat terbatas. Jika tempat di suatu program sudah terisi penuh, maka langsung diTUTUP 
walaupun students masih berlaku masa waktu offernya,  

Untuk students yang sudah memegang FULL OFFER untuk program S2 di Monash harus segera 

melakukan acceptance/pembayaran supaya langsung mendapatkan tempat di MBS. 

Please note bahwa semua ketentuan ini hanya berlaku untuk MONASH BUSINESS SCHOOL di intake Sem 
1,2017 dan fakultas lainnya masih menerima students. 
 

 


