
Ke manakah mahasiswa Shoreline transfer?
Mahasiswa kami telah berhasil ditransfer ke berbagai universitas 
terbaik di seluruh A.S. Beberapa di antaranya adalah: 

Kami juga menawarkan penerimaan bersyarat yang terjamin 
untuk memilih universitas saat mendaftar ke Shoreline.
www.shoreline.edu/international/university-transfer

Program Profesional/Teknik
Shoreline menawarkan lebih dari 50 program profesional/teknik 
untuk meraih gelar atau ijazah Diploma 2 bidang sosial dan sains. 
Program ini dirancang secara unik untuk mempersiapkan 
mahasiswa agar bekerja di bidang karir tertentu.

Penyelesaian Sekolah Menengah Atas
Mahasiswa internasional dapat memulai kuliah lebih awal dan di 
saat yang sama mendapatkan ijazah SMA dari Shoreline. Kredit 
perguruan tinggi kami diperhitungkan sebagai persyaratan 
gelar perguruan tinggi sekaligus ijazah SMA, sehingga dapat 
menghemat waktu dan uang Anda. Untuk mendaftar ke program 
ini, calon mahasiswa harus:

• minimal berusia 16 tahun
• memiliki prestasi akademik yang baik

www.shoreline.edu/international/hsc

Lokasi
Didirikan pada tahun 1964, Shoreline Community College adalah 
perguruan tinggi negeri terakreditasi. Shoreline Community 
College terkenal karena memiliki pendidikan berkualitas tinggi 
yang dapat membantu mahasiswa mencapai impian mereka. 
Berlokasi di Seattle, Washington, Shoreline memiliki kampus yang 
sangat indah dan dikelilingi oleh beberapa pemandangan alam 
yang paling spektakuler di Amerika. Seattle adalah salah satu kota 
pelabuhan dengan pertumbuhan tercepat di A.S. dan merupakan 
pusat berbagai perusahaan besar kelas dunia seperti Amazon, 
Boeing, Microsoft dan Starbucks.

Temukan jalur yang tepat bagi Anda
• Program 2 + 2 Transfer Universitas
• Program Profesional/Teknik
• Penyelesaian Sekolah Menengah Atas
• Program Bahasa Inggris 

 
Transfer universitas
Program 2 + 2 Transfer Universitas merupakan salah satu program 
jalur terpopuler di Shoreline. Kami menawarkan lebih dari 90 bidang 
studi dengan berbagai jurusan populer seperti bisnis, ekonomi, teknik, 
ilmu komputer, psikologi, musik dan seni. Mahasiswa Shoreline akan 
mendapat gelar Diploma 2 di bidang seni atau sains yang setara dengan 
dua tahun pertama masa kuliah.

Setelah lulus dari Shoreline, biasanya diperlukan waktu tambahan dua 
tahun untuk meraih gelar sarjana. Para penasihat ahli di fakultas kami 
siap membantu mahasiswa dalam menyusun setiap rencana untuk 
mencapai tujuan akademik mereka.

• U of Washington
• UC Berkeley
• UC Davis
• UC Los Angeles
• U of Oregon
• Boston University
• U of Minnesota
• U of Michigan

• Cornell U

• U of Texas

• Indiana U

• Purdue U

• Georgia Tech

• Seattle U

• Washington State U



Program Bahasa Inggris Akademik
Shoreline menawarkan program akademik Bahasa Inggris yang 
dimulai dari tingkat pemula sampai tingkat lanjut untuk 
membantu Anda meraih kesuksesan di perguruan tinggi. Selain 
dapat mengikuti bahasa Inggris tingkat lanjut, mahasiswa juga 
bisa mendaftar di kelas perguruan tinggi. Hasilnya? Mahasiswa 
Shoreline lebih berprestasi dan lebih siap saat memasuki program 
Strata 1.

Tanpa persyaratan TOEFL, IELTS, SAT
Kami tidak mewajibkan TOEFL, IELTS atau SAT untuk 
penerimaan mahasiswa. Selama program orientasi, mahasiswa 
akan mengikuti ujian penempatan bahasa Inggris untuk 
menentukan kemampuan bahasa Inggris mereka. Akan tetapi, 
Anda tidak perlu mengikuti program bahasa Inggris akademik 
jika nilai Anda:
    Total nilai TOEFL 70/menulis 20 
    Total nilai IELTS 5.5/menulis 6.0 
Untuk jaminan penempatan ke tingkat bahasa Inggris tingkat 
lanjut:
    Total nilai TOEFL 58/menulis 15
    Total nilai IELTS 5.0/menulis 5.0 

Biaya
Biaya kuliah dan semua biaya lain di perguruan tinggi negeri 
biasanya 50%-70% lebih murah dibanding di universitas negeri 
dan swasta.* Biaya selama satu tahun pelajaran (9 bulan) di 
Shoreline diperkirakan sebesar:
    Biaya kuliah, buku & biaya lain    $10,431
    Biaya Hidup $8,931
    Total $19,362
www.shoreline.edu/international/cost

Tempat Tinggal
Mahasiswa dapat tinggal bersama keluarga Amerika, di 
apartemen, atau bersama mahasiswa lain. Tinggal bersama 
keluarga Amerika merupakan pilihan populer bagi banyak 
mahasiswa baru, karena mereka bisa mendapatkan bimbingan 
dan dukungan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan 
Amerika. Tinggal bersama keluarga Amerika juga merupakan 
cara yang bagus untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris! 
Setelah diterima, mahasiswa dianjurkan untuk mengajukan 
aplikasi tempat tinggal.  
www.shoreline.edu/international/housing
* Sumber: College Board (www.collegeboard.com)

Alasan memilih Shoreline Community College:
• Lebih dari 90 bidang studi yang berbeda
• Standar akademik yang tinggi
• Kelas-kelas yang berukuran lebih kecil
• Layanan dukungan mahasiswa yang bermutu tinggi
• Berbagai aktivitas yang menyenangkan dan menarik
• Kampus yang indah dan lingkungan yang aman
• Terletak di Seattle - kota pelabuhan kosmopolitan yang

dinamis

Mendaftar ke Shoreline
• Aplikasi online
• Salinan transkrip
• Laporan bank atau dokumentasi keuangan lainnya
• Biaya aplikasi $50
www.shoreline.edu/international/apply

Hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133  USA
Phone: +1.206.546.4697
Fax: +1.206.546.7854
Email: international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international
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