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Pendidikan diProgram Magister Manajemen, hingga lulus

dan berhak menyandang gelar MM dapat ditempuh paling
pendek dalam waktu l8 bulan, dengan jumlah SKS minimum
yang harus ditempuh setiap mahasiswa sebanyak 42 SKS
sudah termasuk tesis 6 SKS. Perkuliahan berlangsung setiap
matakuliah selama l4 -18 minggu termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir semester. Pada pertengahan
semester II, mahasiswa sudah dapat melakukan bimbingan
Thesis. Mahasiswa yang mumpuni akan mampu
menyelesaikan tesis paling tidak satu semester, sehingga
pada semester IV mahasiswa sudah dapat menempuh ujian
tesis.

WAKTU PEHKIJLIAHAI

Program Magister Manajemen menawarkan dua
alternatif perkuliahan:

Kelas A, kuliah dilaksanakan hariSelasa hingga Kamis, pukul
l5:30 s/d 20:00.

Kelas B, kuliah dilaksanakan hari Sabtu Pukul 13:00-20:00
Minggu Pukul 07:3O s/d 'l 5:00 WIB

Mengisi dan menyerahkan formulir pendaf taran
Menyerahkan 2 lembar fotokopi ijasah S- 1 beserta
transkip nilaiyang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi
asal. Lulusan perguruan tinggi diluar negeri wajib
menyerahkan surat keterangan dari Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggiyang menyatakan bahwa ijasah setara
program S- I di lndonesia.
Menyerahkan foto berwarna dengan background biru
ukuran 3 x 4dan 4 x 6masing-masing2lembar.
Menyerahkan Foto Copy KTP (ldentitas Oiri) 2 Lembar
Membayar biaya pendaftaran dibayarkan pada saat
menyerahkan formulir pendaftaran atau dibayarkan
melalui rekening

TEMPAtt PENBAFttARAN
Kampus IPascasattanauniversnasMuhammadiyah Malang
」I Bandung NO.01 Malang 65113 Te!p0341-551253,
Fax 0341-562124 website:pascasariana unlm acid emaiL
pascasarianaoumm ac id

Pendaftarandibukapadalamkeriasetiaphari
Senin s/d Sabtu  puku1   08 00s/d1700
Minggu         puku1   08.00s/d1200

丁ES SELEKSI

Semua calon mahsiswa wttib mengikuti test se:8kSi untuk

menentukan apakah calon mahasiswa baru wttib atau tidak

mengikutikuliah matrikulasiatau penyetaraan

Materi ttest Se18kSi terdiri darL Bahasa inggris(丁 OEFL)Test
Potensi Akademik(TPA)丁est Substansi Akademik(TSA)
tentang Manaiemen, 日isnis dan Pen9etahuan Lingkungan
Bisnis.
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Program Studi Magister Manajemen diselenggarakan
dengan landasan dan pandangan bahwa lingkungan
organisasi senantiasa dinamis, berkembang dan kompleks.
0leh karena itu, kajian serta praktik bidang manajemen
senantiasi menuntut penguasan teori, konsep, metodologi,
pendekatan dan juga nilai-nilai etika moral kepada pelakunya.
Lulusan program Sarjana (S 1) manajemen atau bidang lain
baik yang belum ataupun sedang menjalani praktik
manajemen, tenaga edukatif atau praktisi di suatu organisasi
dapat memperluas wawasan, memperdalam konsep teori dan
pendekatan dengan memanfaatkan pendidikan di Prognam
Studi Magister Manajemen PPS UMM.

Program Studi Magister Manajemen memiliki Visi, pada
tahun 2020 menjadi Program Studi Magister Manajemen
yang mampu bersaing ditingkat nasional dan menghasilkan
lulusan bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
praktek manajemen yang berpegang pada landasan dan etika
tanggung jawab sosial.

Sesuai dengan visi tersebut, misi Program Studi
Magister Manajemen PPs-UMM :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen yang
berorientasi pada ilmu dan praktek manajemen yang
berlandaskan etika dan tanggung jawab sosial.

2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk
mengembangkan sumber daya manusia profesional
yang berwawasan luas, memiliki kepekaan dan tanggung
jawab sosial terhadap praktek-praktek manajemen.

3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian, serta
pengembangan pemikiran di bidang ilmu dan praktek
manajemen yang bermanfaat bagi civitas academika dan
masyarakat sBcara umum.

4. Hasil studi di bidang ilmu dan praktek manajemen
digunakan sebagai dasar melaksanakan pengabdian
pada masyarakat.

0itujukan untuk mendidik mahasiswa untuk meningkatkan
derajad keilmuannya dani sisi akademik. Mengajarkan ilmu-
ilmu manajemen, konsep teoritis dan berorientasi pada riset,
sehingga dapat dijadikan landasan untuk melanjutkan studidi
program doctor (S3). Memberi manfaat kepada tenaga-
tenaga profesional dalam menmperdalam pengetahuan
manajemen. Diharapkan mampu menladi tenaga manajer
yang professional, mampu menerapkan ilmu manajamen

Mata kuliah matrikulasi atau penyetaraan diberikan
tenutama kepada calon mahasiswa dengan latar belakang
pendidikan sarjana S-1 bukan dari iurusan
manajemen/bisnis dan atau calon yang berdasarkan hasil

ujian masuknya dinyatakan diterima melalui proses
matrikulasi. Kuliah matrikulasi membahas dan mempelaiari
teori-teori yang mendasari bidang keilmuan manajemen,

baik manajemen organisasi bisnis maupun manajemen
organisasi non bisnis.

Mata kuliah walib merupakan mata kuliah yang harus
ditempuh dan diselesaikan oleh mahasiswa Program Studi
Magister Manajemen. Mata kuliah waiib terdiri dari mata
kuliah inti atau mata kuliah disiplin dasar, mata kuliah

integratif, dan mata kuliah kekhususan atau fungsional
(biasanya disebut mata kuliah konsentrasi).
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