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PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN
(MAGISTER MANAJEMEN)
Program Studi Magister Manajemen adalah
salah satu program studi di Pasca Sarjana
Universitas Negeri Malang yang bertujuan untuk
menciptakan
sumberdaya
manusia
yang
profesional dalam bidang Manajemen. Program
studi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 62/E/O/2012 tanggal 1 Maret
2012.
Seiring dengan berkembangnya Fakultas
Ekonomi di Universitas Negeri Malang (UM) yang
telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan lulusan
S1 Manajemen, maka Pasca Sarjana UM
memberikan kesempatan kepada para lulusan S1
jurusan Manajemen, atau jurusan lain dari Fakultas
Ekonomi, atau non Fakultas Ekonomi yang ingin
meningkatkan kompetensinya dalam bidang
manajemen. Di samping itu program studi
Magister
Manajemen
juga
memberikan
kesempatan kepada para karyawan/karyawati
untuk mengikuti kuliah dengan penjadwalan
khusus.
Dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikannya, prodi Magister Manajemen UM telah
menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan
ternama di Indonesia untuk berkolaborasi dalam
hal
penyusunan
kurikulum,
pemanfaatan
perusahaan
sebagai
laboratorium
maupun
pemanfaatan praktisi sebagai staf pengajar (guest
lecturers). Dengan kerjasama yang baik tersebut
diharapkan akan tercipta sumberdaya manusia
yang profesional yang mampu bersaing baik dalam
lingkup nasional maupun global.

VISI
Visi program studi Magister Manajemen
adalah menjadi program studi yang unggul dan
menjadi rujukan bagi penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan penerapan ilmu dan teknologi,
khususnya dalam bidang manajemen guna
mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas,
kreatif dan mandiri.

TUJUAN PROGRAM STUDI
Tujuan penyelenggaraan program studi
Magister Manajemen adalah untuk menghasilkan
sumberdaya manusia yang profesional dalam
bidang manajemen dan bisnis, yang memiliki
wawasan keilmuan yang kuat sesuai profesinya
dan memiliki ketrampilan menerapkan keahliannya
baik pada lembaga pemerintah maupun swasta.
DOSEN PEMBINA
Dosen pengampu mata kuliah di prodi
Magister Manajemen semuanya terdiri dari
Profesor dan Doktor yang ahli dalam bidang
Manajemen, di tambah dengan beberapa dosen dari
praktisi.
KEGIATAN PRAPASCA
Sebelum mengikuti perkuliahan atau kegiatan
akademik lainnya, setiap mahasiswa program studi
Magister Manajemen wajib mengikuti kegiatan
Prapasca selama 4 minggu atau setara 48 jam.

MASA DAN BEBAN STUDI
Program
Magister Manajemen
UM
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
menyelesaikan studi dalam waktu 3 (tiga)
semester dengan beban studi 39 sks. Masa studi
maksimum adalah 10 semester. Hal ini merupakan
salah satu keunggulan agar mahasiswa memiliki
kesempatan yang luas untuk berkreasi di dunia
kerja.

INFORMASI PENDAFTARAN
Hubungi Panitia Pendaftaran Mahasiswa
Baru Pasca Sarjana UM di Gedung H1 Lantai 1
Pasca Sarjana UM Jl. Semarang 5, Malang telepon
0341-551334 setiap hari Senin – Jum’at pukul
08.00-15.00 fax 0341-551334 atau dapat diakses
melalui
website
http://um.ac.id
atau
http://pasca.um.ac.id atau http://fe.um.ac.id
Contact person:
Ibu Sudarmiatin Hp. 085649925561.
E-mail: mianov09@yahoo.co.id

5. Peserta mengisi biodata sesuai petunjuk yang
ada pada website, serta mencetak Biodata dan
Kartu Tanda Bukti pendaftaran online.
6. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran harus
ditandatangani oleh calon peserta dan berlaku
sebagai Kartu Tanda Peserta Seleksi Calon
Mahasiswa Pasca Sarjana UM Th 2013.
UJIAN MASUK
Sabtu, 15 Juni 2013
PENGUMUMAN HASIL TES

MASA PENDAFTARAN
1 April s/d 8 Juni 2013
SYARAT PENDAFTARAN
1. Lulus Program Sarjana (S1) semua program
studi yang ijasahnya diakui oleh Kemdikbud.
2. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang
memadai untuk mengikuti pendidikan pada
program studi Magister Manajemen, dengan
melampirkan sertifikat TOEFL atau yang
setara.
3. Sehat jasmani dan rokhani yang dinyatakan
dengan surat keterangan sehat dari dokter.
4. Memperoleh rekomendasi sedikitnya dari 2
orang mantan dosen seniornya.
5. Lulus tes masuk Pasca Sarjana UM.
6. Wajib mengikuti kegiatan Prapasca setelah
dinyatakan lulus tes masuk Pasca Sarjana UM
.

TATA CARA PENDAFTARAN
Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana
UM dilakukan secara online melalui website
http://seleksi.um.ac.id dengan ketentuan sbb:
1. Membayar biaya pendaftaran Rp 500.000 (lima
ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI, Bank
BTN, Bank BNI online di seluruh Indonesia
dengan
menunjukkan
kartu
identitas
(KTP/SIM)
2. Setelah melakukan pembayaran, calon peserta
menerima bukti prmbayaran berisi: (1) Nomor
identitas dan (2) PIN pendaftaran 16 digit.
3. Peserta melakukan pendaftaran online melalui
website http://seleksi.um.ac.id dengan menyiapkan (1) bukti pembayaran (2) fotocopy
ijasah (3) file pasfoto terbaru dengan format
JPG/PNG dengan resolusi maksimal 400x600
pixels; file maksimal 100 kb, 60-80% tampak
muka.
4. Peserta memasukkan Nomor Identitas dan PIN
pada kotak yang tersedia, kemudian tekan
tombol Login.

Bulan Juli 2013 secara online melalui website
http://pasca.um.ac.id
BIAYA PENDIDIKAN
Biaya yang wajib dibayar terdiri atas biaya
Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (KPMB),
Prapasca dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan
(SPP) dengan rincian sbb:
No

Uraian

1.

KPMB

Biaya S2
(Rp)
815.000

2.

Prapasca

1.250.000

3.

SPP S2 MM:
Smstr I – IV

8.000.000

Smstr V – X

4.000.000

Keterangan
Dibayar sekali di
awal studi
Dibayar sekali di
awal studi
Dibayar setiap
semester pada
semester I-IV
Dibayar setiap
semester pada
semester V
sampai lulus

