Teater New Fortune

Teater New Fortune di area Seni Rupa kami
adalah rekonstruksi serupa dari Fortune
Playhouse London. Tempat ini dibuka
dengan pementasan Hamlet pada tahun 1964,
tepat di hari ulang tahun Shakespeare yang
ke-400. Dibangun sebagai rekonstruksi permanen Fortune
Playhouse, Teater New Fortune adalah satu-satunya tempat di
Australia, dan salah satu dari sedikit tempat di dunia, di mana
Anda dapat menikmati pementasan bergaya era Elizabeth
yang orisinal. Jika Anda sedang berada di daerah ini, pastikan
untuk melihat keluarga kecil burung merak kami! Sejak burungburung merak tersebut disumbangkan ke UWA pada tahun
1975, teman-teman berbulu kami yang luar biasa ini telah
menjadi ciri khas universitas ini, sama seperti arsitekturnya.

Teater Octagon

Selamat datang di Universitas Western
Australia yang didirikan pada tahun 1911 dan
diakui secara internasional sebagai salah
satu dari 100 universitas paling top di dunia.
Overleaf adalah peta untuk membantu Anda
menjelajahi kampus kami di Perth. Kami juga
menyediakan file audio sebagai pelengkap
peta ini di study.uwa.edu.au/campus-tours.
We hope you enjoy the tour.

Student Central
(Layanan Mahasiswa)

Student Central adalah toko serba ada bagi
para mahasiswa dan calon mahasiswa di
universitas kami yang menyediakan layanan
untuk membantu mereka mengarungi
perjalanan mereka di sini. Tempat ini tepat dikunjungi untuk
bertanya tentang program studi, bantuan pendaftaran,
lokakarya akademik dan Orientasi, Dukungan serta
Interaksi Mahasiswa. Student Central juga menaungi
program UniMentor, Careers Centre (Layanan Karier),
Admissions (Penerimaan Mahasiswa), Future Students Centre
(Layanan bagi Calon Mahasiswa), dan International Student
Support (Layanan bagi Mahasiswa Internasional). Jika Anda
tertarik untuk melakukan pertukaran di luar negeri, hubungi
Global Learning Office (Kantor Studi Global) yang juga
terletak di Student Central, atau dapatkan informasi mengenai
layanan di Student Wellbeing (Kesejahteraan Mahasiswa), dari
pusat layanan medis, layanan konseling,
hingga layanan spiritual dan masih banyak lagi.

Oak Lawn

Tersedia berbagai tempat di kampus untuk
tempat berkumpul para mahasiswa UWA
sebelum atau sesudah mengikuti kuliah. Salah
satunya adalah Oak Lawn yang luas. Beragam
truk makanan parkir di sini setiap harinya,
sehingga para mahasiswa dapat menikmati makan siang di
tempat yang teduh. Halaman ini juga menjadi tuan rumah
acara Guild yang seru seperti Festival Budaya, Pekan Keadilan
Sosial, Envirofest dan De-stress Day (Hari Bebas Stres) dengan anak kucing, anjing, ayam dan anak babi!.
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Perpustakaan Reid

Perpustakaan Reid UWA dikunjungi oleh
lebih dari satu juta pengunjung per tahun.
Lantai dasar perpustakaan ini baru saja
dirombak untuk menyediakan ruang belajar
yang lebih inovatif dan berorientasi ke masa
depan bagi para mahasiswa. Bayangkan saja,
ketika perpustakaan ini pertama kali dibuka pada tahun 1964,
pembaca hanya boleh meminjam tiga buku saja. Kini,
mahasiswa program sarjana dapat meminjam hingga 30 buku,
dan tidak ada batasan bagi mahasiswa pascasarjana dan
stafnya. Tahukah Anda bahwa universitas ini memiliki enam
perpustakaan? Selain Reid, ada perpustakaan untuk bidang
Hukum; Musik; Kedokteran dan Kedokteran Gigi; Sains;
Pendidikan, Seni Rupa, dan Arsitektur.
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Teater Octagon dianggap sebagai jantung
pagelaran teater kampus. Tempat ini
menyelenggarakan pementasan opera,
musik klasik dan populer, tari, teater,
komedi stand-up, seminar, serta pertunjukan lainnya.
Sehari-harinya, tempat ini juga berfungsisebagai tempat
kuliah teater. Teater multiguna ini dirancang oleh arsitek
Peter Parkinson dan dibuka pada tahun 1968. Panggung
thrustnya, yang menciptakan kedekatan dengan penonton,
menjadikannya tempat favorit di Universitas ini. Teater ini
juga memiliki ruang hijau, dua ruang ganti luas, dan studio
latihan berukuran 120 meter persegi.

Galeri Seni Lawrence
Wilson

Galeri khusus ini memproduksi dan
menampilkan beragam program pameran
seni Australia dan internasional setiap
tahunnya. Di sini juga sering diadakan pameran bergilir dan
acara-acara akademis
dan publik, yang sebagian besar dapat dihadiri tanpa biaya.
Galeri ini dibuka pada tahun 1990 dan kini menampung
karya-karya Koleksi Seni UWA, Koleksi Seni Wanita Cruthers,
serta Koleksi Museum Berndt. Jumlah keseluruhan karyanya
mencapai lebih dari 2500. Di luar galeri, Anda bisa melihat
pahatan Homo fallible karya Hans Arkeveld, yang dibuat
pada tahun 1990 dan berdiri di pintu masuk. Unduh aplikasi
LWAG + untuk mempelajari lebih lanjut tentang seni yang
dipamerkan.

Museum Sains Bumi
Edward de Courcy Clarke

Gedung Geologi dan Geografi ini menaungi
Fakultas Bumi dan Lingkungan, termasuk
juga Museum Sains Bumi Edward de Courcy
Clarke yang menawan. Setiap tahunnya, lebih dari seribu
orang pelajar diajak untuk menikmati pengalaman langka
di museum ini, seperti menyentuh meteorit dan memegang
beberapa mineral langka di Negara Bagian ini. Museum ini
gratis, dan buka pada hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam
9.30 pagi sampai jam 5 sore dan pada hari Sabtu dari jam 2
siang sampai jam 5 sore.

Auditorium Somerville

Lihatlah ke atas dan nikmati keindahan
auditorium luar ruangan yang menawan ini,
kreasi sejarawan dan anggota yayasan Senat,
Dr William Somerville. Pada tahun 1927,
Somerville mendapatkan inspirasi mengenai
tempat yang dikelilingi oleh sekumpulan
besar pohon pinus Norfolk. Khalayak pun berkumpul untuk
menonton pertunjukan resmi pertamanya pada tahun 1945,
dan setelah Perang Dunia II, auditorium ini menjadi tempat
utama pementasan sekolah musim panas. Kini, auditorium ini
digunakan untuk musim film Festival Perth
dari bulan November hingga April setiap tahunnya. Tempat
cantik ini dapat menampung hingga 1000 penonton bioskop
di kursi-kursi deknya dan juga menawarkan area piknik
berumput. Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya Anda
dapat menyewa katedral dengan pohon bersejarah ini untuk
upacara pernikahan atau acara pribadi Anda.
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Deretan College

Tepat di seberang kampus, berjajar pusat
hunian college kami. Kelima pusat hunian
college itu adalah University Hall, St Catherine,
St George’s, St Thomas More, dan Trinity. Salah
satu keuntungan tinggal di kampus adalah bisa berdekatan
dengan kota, Swan River, dan Kings Park. Saat ini, pusat
hunian college kami ditinggali oleh 2000 mahasiswa UWA,
dan setiap college menawarkan kenyamanan hidup dan
belajar bagi siapa pun. Semua college kami menyediakan
jadwal acara lengkap, dukungan akademis, kesempatan
memimpin, dan fasilitas yang luar biasa. Anda juga dapat
memanfaatkan pengalaman tinggal di kampus untuk
memperluas pembelajaran Anda, menjalin persahabatan
sejati, dan terhubung dengan komunitas di sekitar Anda.

Winthrop Hall (Aula Winthrop)

Dibangun pada tahun 1932 dan dikenal dengan
menara jamnya yang ikonik, Winthrop Hall
adalah tempat terkenal di kampus. Di akhir
studi mereka, para mahasiswa akan memakai
atribut akademis lengkap untuk upacara
kelulusan mereka di sini. Aula ini juga menyelenggarakan
berbagai acara, mulai dari kuliah dan konser, hingga pesta
dansa dan pameran. Cermatilah lantai mosaik marmer
lobinya yang menakjubkan, dengan bahan marmer yang
diambil dari berbagai lokasi seperti Roma, Belgia, dan Inggris.
Juga perhatikan jendela kaca patri, motif Aborigin di langitlangit dan organ pipa besarnya. Selama beberapa dekade,
Winthrop Hall telah mendapat kehormatan untuk
menyambut para perdana menteri, kepala negara, dan
presiden, bahkan juga Yang Mulia Ratu pada tahun 2011.

Sunken Garden
(Taman Cekung)

Ingin bersantai sejenak? Bawalah makan
siang atau buku Anda ke Sunken Garden
yang menakjubkan. Tempat teduh
yang indah ini adalah lokasi ideal untuk
pertunjukan dan merupakan favorit untuk
upacara pernikahan. Taman ini awalnya adalah tambang
pasir yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung
Memorial Hackett di sekitarnya pada tahun 1932. Area ini
diubah dengan cerdasnya dari tambang menjadi amfiteater
terpencil dengan taman, kolam dan lahan rumput bertingkat
yang membuatnya menjadi amfiteater bernuansa akrab
seperti sekarang ini.
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Tropical Grove (Hutan
Tropis)

Dari hanya kamuflase gudang tukang kebun
dulu, Tropical Grove kini menjadi taman subur
dan hangat yang terdiri dari lingkaran pohon
palem di sekitar ruang acara resmi. Bawalah
buku atau makan siang Anda dan nikmati area
hijau yang rimbun ini. Area ini terdiri dari spesies tumbuhan
purba seperti pinus Wollemi dan Ginkgo biloba, salah satu
spesies tanaman tertua berumur 270 juta tahun dari periode
Jurassic. Di lahan ini juga menjulang pohon Queen dan Duke,
yang ditanam Yang Mulia Ratu Elizabeth Kedua dan Pangeran
Philip sewaktu mengunjungi UWA pada tahun 1963, 50 tahun
setelah pendirian universitas kami.

Gedung Irwin Street

Inilah gedung UWA di tahun 1913 sebelum
kampus Perth didirikan. Universitas ini
awalnya terletak di Irwin Street di pusat
kota Perth, tetapi gedungnya dibangun
kembali dan dipugar oleh Rapat Dewan dan
secara resmi dibuka kembali di kampus
Perth pada tahun 1987. Tahukah Anda, Australian Heritage
Commission telah memasukkannya ke dalam daftar Gedung
Cagar Budaya dan bangunan ini juga merupakan salah satu
dari 100 harta UWA?

JAMES
OVAL

Gedung Bayliss

Bangunan lima lantai yang memukau ini
adalah bangunan terbesar dengan desain
teknis paling rumit di kampus.
Gedung Bayliss menaungi Fakultas Ilmu
Molekuler kami yang dinamai sesuai nama
Profesor Emeritus Sir Noel Stanley Bayliss, seorang ahli kimia
terkemuka Australia yang namanya diberikan kepada situs
mineral Baylis. Di dalam kompleks seluas 17.000 meter persegi
ini, Anda akan menemukan banyak sekali fasilitas, lengkap
dengan desain double helix DNA yang mengesankan di
dinding barat atrium pusatnya, dan lantai keramik Penrosenya
yang rumit. Tersedia juga lab canggih di setiap tingkatnya
untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa kami.

Guild Village

Guild Village adalah jantung dan jiwa
kehidupan kampus UWA. Di sini Anda bisa
menemukan kafe, layanan mahasiswa,
toko-toko, dan kegiatan klub lengkap di satu
tempat. Guild menaungi lebih dari 180 klub
dan perkumpulan dan menawarkan beragam layanan seperti
perawatan medis, penata rambut, agen koran, apotik, ATM,
bengkel sepatu, pemotongan kunci, dan banyak lagi. Kunjungi
Guild Volunteering (Relawan Guild) untuk berpartisipasi
membantu masyarakat atau datangilah Guild Access
Department (Departemen Akses Guild) untuk membantu
menjelajahi kehidupan kampus. Di dekatnya terdapat
Refectory (Ruang Makan) yang menyediakan berbagai
makanan lezat termasuk gerai Subway dan Boost, serta
Tavern yang menyelenggarakan banyak acara seru tiap
semesternya.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim layanan
bagi Calon Mahasiswa kami di 131 UWA (131 892)
atau email ke future-students@uwa.edu.au.

