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) Syarat dan Tempat Pendaftaran

'lli'rllir

) Penerlmaan Mahaslswa Baru

Penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan setiap
semester. Adapun pendaftaran dapat dilakukan setiap saat'

Tes seleksi dilaksanakan Pada
a. Agustus untuk perkuliahan semester Gasal

b. Januari untuk perkutiahan semester Genap

o) fesSeleksl

SK MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No.200/E/0/2013

１

２

３

　

４

Mengisi da n menyera h ka n form ul i r pendafta ran.

Menyerahkan 2 lembar fotokopi Uazah 51 beserta

transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh perguruan

tinggi asal. Lulusan perguruan tinggi di lu.ar negeri

wajib menyerahkan surat keterangan dari Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

ijazah setara program Sl di lndonesia.
Menyerahkan foto berwarna dengan ukuran 3x4 dan 4x6
masing-masi ng 6 lem bar.
Membayar biaya pendaftaran dibayarkan pada saat
menyerahkan formulir pendaftaran atau
dibayarkan melalui rekening PPs-UMM :

BANK Jatlm No. Rekening 00410'38888
BANK BNt 46 No. Rekenlng 0053083940
a.n.Universitas Muhammadiyah Malang

Maten tes seleksi terdin atas:Tes Potensi Akademik(TPA),

Tes Substansi Akademik (TSA), dan Tes Kemampuan
Berbahasa lnggris(ToEFL)
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mahasiswa:
O Diterima tanpa mengikuti kunah penyetaraan

ataじ
5. Tempat pendaftaran:

KAMPUSi
PASCASA:UANAUNiVERSiTASMU‖ AMMADIYAH MALANG
J!.Bandung No.■ Malang65■ ■3 Telp.034■ -55■253
Fax.0341‐562■ 24

Pendaftaran dibuka padaJam kerJa setiap har!pada
puku108.00-19.00 VVIB
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. Diterima dengan mengikuti kuliah penyetaraan'

2. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib

melakukan daftar ulang (heregistrasi) dengan
menyerahkan bukti pembayaran biaya 浚

)

heregistrasi dan SPP semester 1.
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PROGRAM PASCASARJANA
U‖ iVERS11■ S MUHAMMADiVAH MALANG
Jl. Bandung No.1 Malang Telp.0341'551253 Fax. 0341'462124

Website: pascasariana.umm.ac.id
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o) visi

Komoom SKS 鏑

Prapasca mS 0

Penu‖san Karva lmah 0

Statistik 0

F‖ salat‖ mu 2

Pend‖漁an Karakterヽ larni 1 i

MKP

IMatakJtth Keah‖ an Penddkan}

lnov?si Pembelaiaran Bahasa dan Sastra lndomsia 2 1

hngemhangan Evaluasi Pembelaiaran Bahasa dan Saslta
lndonesia

2 2

lGjian furikulum dan Pengembangan Bahan Aiar Bahasa dan

Saslra lndonesia

3 1

‖KBS

{‖ltakJlah Keahhan 3mang

Studi)

kiian Wacana 2

Kalね n PSkO‖ ngls‖ k
l

¨ 2

Kalian ungis‖ k
1

Teori Sastra dan Aprcsiasi Sastra 3 :

Kedwbahasaan dan ЫPA 2

‖etodoloェ Penel“ian Bahasa.SastFa,dan mdalarannva

MKB
Matakjah ttaman Berkaryl

lGiian Mandiri lsesuai dengan minat dan topil lesis )

Praktit kmahiran Menqaiar 2

Teds 6
MK Plihan SQltra da旦 ゅbudeyaan・ 2

Llngjs‖ k Kobud口 yaan・ 2

PmUematika Pemielaiaran Bahasa dan sastra lndonsia. 2

TOTAL

Matrikulasi
(Untuk calon mahasiswa
nonPBSl (serumpun)

・  mataku‖ ah vang dtempuh deh mahasiswa dan"FuSan bahasa・ sastra nonko,ond“ kan 6SKS}
・・  mataku‖ ah Yang ditempuh oieh mahasiswa da"iuruSan pendidikan nonbahasa‐ sastra{6 SKS,
・・・ mahasiswa vang berasa!da‖ iuFuSan Se!ain kependidikan dan bahasa‐ sastra walib menempuh

mataku‖ah matriku!asi sebanvak 12 SKS

)総
_tttR野,濡層協.s

Prof.Dr.TobrOni,M.si.

Prof.DE Kosadi Hidayat,M.Pd

DE Hartono,M.Pd
Dr.Yus.M.ChOli!y,M.Si

Dn Ribut VVahyu Eriyanti,M.Si.,M.Pd

Dr.Nurul Zuriah,M.Si.

Dr.Furqanul Azies,M.Pd

Dr Sugiaru,M.si
Dr.Hari Sunaryo,M.si.

Dr Ekarini Saraswati,M.Pd.

Dr Arif Budi Wurianto,M.si.

Menjadi program studi terkemuka dalam penyelenggaraan
pendidikan bahasa dan sastra lndonesia berlandaskan nilai-
nilai lslami, berwawasan nasionaldan global.

o) Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan magister dalam bidang

bahasa, sastra lndonesia, dan pembelajarannya yang
berlandaskan nilai-nilai lslami, berwawasan nasional dan
global.

2. .Melaksanakan dan mengembangkan penelitian bahasa,
sastra I ndonesia, da n pembelaj arannya.

3. Memasyarakatkan hasil pemikiran dan penelitian dalam
bidang bahasa, sastra lndonesia, dan pembelaj arannya.

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk
mengembangkan profesionalitas pendidik dalam bidang
ba hasa, sastra I ndonesia, da n pem belaj ar annya.

)KuJkJum

*mahasiswa 
hanya memilih satu matakuliah pilihan.

Mataku:iah

Belajar dan
Pembelaiararf

Bahasa-
Sastra Non-
pendidikanPerkembangan Peserta

Didik中

Profesi Keguruan*
Linguistik umum** Pendidikan

Non-bahasa
dan sastra

Teori Sastra*十

Keterampilan
Berba hasa * *

2

e) Fasilttas

1. Gedung kuliah dan ruang kelas yang representatif dengan
lokasiyangstrategis.

2. Laboratorium microteaching, laboratorium bahasa,
laboratorium drama dan seni peran, laboratorium
komputer, laboratorium jurnalistik, ruang sidang, ruang
diskusi, area hotspot dan auditorium.

3. Perpustakaan dengan koleksi buku memadai dan
dilengkapi dengan internet dan digitat tibrary (digitib)

2, Rumah susun sewa untuk mahasiswa (Rusunawa)

卜
」
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→>Waktu perkJhhan
P‖ihan l:

Selasa― Karnis(pukul■ 5.30-20.30 WIB)
P‖ihan 2:

Sabtu(pukul■ 4.30-20,30 WIB)
Minggu(puku1 08.00-14.00 WIB)

嘲

MainL:Jinh

o) fquan
1. Menghasilkan lulusan magister pendidikan bahasa, sastra

lndonesia yang mampu mengembangkan ilmu serta
mampu memecahkan permasalahan dalam bidang
ba hasa, sastra I ndo nesia da n pem belaj ar annya.

2. Menghasilkan produk penelitian datam bidang bahasa,
sastra lndonesia dan pembelaj arannya.

3. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi
pendidikan bahasa dan sastra lndonesia dan
pengajarannya yang menunjang peningkatan kualitas
pembelajaran bahasa dan sastra lndonesia yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

4. Menghasilkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak
untuk mengembangkan profesionalitas dalam bidang
bahasa, sastra lndonesia dan pembelaj arannya.

)GdarAkadem餞
Gelar akademik dari lulusan Program Magister pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia adalah Magister pendidikan
(M.Pd)

DaftaFttattkuilah Mal‖ kulasi

o) Amya Studt

Jenis Biaya Jumlah{R口 }

Biaya Pendaftaran 300.000

_Biaya Herregistrasi 250.000

SPP tiap semester 4.500.000

Biaya Prapasca 500.000

Biaya orientasi mahasiswa baru 500.000

Keterangan:
e SPPdibayarkansetiapawalsemester

・ Biaya matrikulasi, tesis (prOposal/ujian), dan vvisuda

diaturtersendiri.

・ Pembayaran di!akukan me!aluirekening uMM

BANKJatim No.Rekeningoo410.38888

BANK BN:46 No.Rekeningoo53083940

a.n.∪niversitas Muhammadiyah Malang
O Keterangan iebih lanjut dapat ditanyakan pada staf

pengajaran pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Malang. Jl. Bandung No.1 Malang

日


