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PTj: FAKULTI PERUBATAN 
 

PROGRAM SYARAT KHAS BAGI 
SESI 2022/2023 

MM11 
 
Sarjana Muda Sains 
Kejururawatan 
 
(8 semester dan 1 Semester 
Khas) 

STPM (Tahun Semasa) 
Aliran: Sains 
 
Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam dalam mata 
pelajaran berikut: 

• Biology  

• Chemistry / Physics 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam  mata pelajaran 
berikut: 

• Bahasa Melayu 

• Biologi 

• Matematik / Matematik Tambahan 
dan mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: 

• Kimia 

• Fizik 

• Bahasa Inggeris 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test 
(MUET) untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk 
peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh 
permohonan. 
 

dan 
 
Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius, penyakit mental dan 
penyakit berjangkit (pengecualian boleh diberi kepada calon yang mempunyai 
ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon 
daripada menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal perubatan) 
 

MATRIKULASI/ASASI (Tahun Semasa) 
Aliran: Sains 
 
Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; 
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dan 

 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam  
mata pelajaran berikut: 

• Biology 

• Chemistry / Physics 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam  mata pelajaran 
berikut  

• Bahasa Melayu 

• Biologi 

• Matematik / Matematik Tambahan  
dan mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: 

• Kimia 

• Fizik 

• Bahasa Inggeris 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test 
(MUET) untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk 
peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh 
permohonan 
 

dan 
 
Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius, penyakit mental dan 
penyakit berjangkit (pengecualian boleh diberi kepada calon yang mempunyai 
ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon 
daripada menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal perubatan) 

 

DIPLOMA/SETARAF 
Aliran: Sains 
 
Memiliki Diploma Kejururawatan dari institusi yang diiktiraf dengan mendapat 
sekurang-kurangnya PNGK 3.00 
 

dan 
 
Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang kejururawatan sekurang-kurangnya 2 
tahun. 
 

dan 
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Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test 
(MUET) untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk 
peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh 
permohonan 
 

dan 
 
Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius, penyakit mental dan 
penyakit berjangkit (pengecualian boleh diberi kepada calon yang mempunyai 
ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon 
daripada menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal perubatan) 

 

KELAYAKAN LAIN 
Aliran: Sains 
 
Memiliki kelayakan GCE A-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B 
dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran berikut: 

• Biology 

• Chemistry 

• Physics 

• Mathematics 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam  mata pelajaran 
berikut  

• Bahasa Melayu 

• Biologi 

• Matematik / Matematik Tambahan  
dan mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut; 

• Kimia 

• Fizik 

• Bahasa Inggeris 
 

dan 
 
Mendapat sekurang-kurangnya Band 3.0 dalam Malaysian University English Test 

(MUET) untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau Band 3 untuk 

peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh 

permohonan. 
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Walaubagaimanapun, pemohon yang tidak mempunyai MUET tetapi mempunyai 

keputusan berikut boleh dipertimbangkan bagi kemasukan bersyarat dengan 

memenuhi keperluan MUET dalam tempoh satu sesi pengajian: 

• Mendapat sekurang-kurangnya Band 4.5 bagi IELTS (Academic); atau 
• Mendapat sekurang-kurangnya skor 477 mata (PBT)/ 153 mata (CBT)/ 53 

mata (IBT) baagi TOEFL 
 

dan 
 
Disahkan sihat daripada ketidakupayaan fizikal yang serius, penyakit mental dan 
penyakit berjangkit (pengecualian boleh diberi kepada calon yang mempunyai 
ketidakupayaan fizikal yang boleh dibetulkan dan/atau tidak menghalang calon 
daripada menjalankan aktiviti klinikal yang diperlukan oleh pengamal perubatan) 
 

 
 


