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Jurusan akademis kami berfokus pada pembentukan insan mandiri dan
penuntut ilmu seumur hidup di bidang pokok profesinya.

Prestasi kami:

Jurusan Bisnis

BU berdedikasi untuk menggali potensi terbaik
yang ada dalam diri seseorang. Pendekatan
profesional kami yang kuat membantu Anda
untuk mempersiapkan diri menghadapi masa
depan. Cara pengajaran kami yang profesional
sungguh canggih, relevan secara internasional
dan terkait erat dengan industri modern.

• BU adalah Universitas Baru Nomor
Satu di Inggris (The Guardian University
Guide 2009 dan 2010) dan sepanjang tahun
terakhir (2009-2010) telah meningkatkan
peringkatnya ke dalam empat tabel liga
Inggris utama.
• Pada bulan Desember 2008 BU menerima
penghargaan kategori kepercayaan tertinggi
dalam mempertahankan standar akademis
dan peningkatan mutunya oleh ‘the Quality
Assurance Agency (QAA)’.
• BU termasuk salah satu universitas dengan
tingkat tertinggi dalam kemungkinan para
lulusan untuk mendapatkan pekerjaan
di Inggris, dan 91%* dari lulusan kami
berhasil memperoleh pekerjaan atau
melanjutkan studi dalam kurun waktu enam
bulan setelah menyelesaikan studi. 71%*
mendapatkan pekerjaan tingkat lulusan
pascasarjana atau melanjutkan studi mereka
dalam kurun waktu enam bulan, angka ini
setara dengan yang terbaik dalam sektornya
(*angka-angka dikutip dan survei tahunan
BU mengenai tujuan para lulusan tahun
2008)
• Menurut Research Assessment Exercise
(RAE, 2008) BU menduduki peringkat
nomor empat sebagai universitas dengan
peningkatan terbaik di Inggris dalam hal
mutu penelitian . Di antara sepuluh bidang
pokok yang dinilai, delapan menghadirkan
penelitian yang dinilai bermutu terdepan di
dunia.
• BU dinominasikan untuk mendapatkan
University of the Year Award dari Times
Higher Education (THE) tahun 2009.

Jurusan ini menawarkan beraneka ragam
program pendidikan sarjana dan pascasarjana
dalam tiga disiplin ilmu utama yaitu Akuntansi
dan Keuangan, Bisnis dan Manajemen, serta
Hukum.

Bournemouth terletak di pesisir selatan
Inggris dalam jarak kurang dari dua jam dari
ibukota London. Tersohor dengan pantai
pasirnya sepanjang 12 kilometer dan tamantaman yang indah. Bournemouth memadukan
suasana resor pantai laut Inggris yang
tradisional dengan kesibukan sebuah kota yang
berkembang pesat.
Ini merupakan saat yang sangat menggiurkan
untuk berada di BU! Investasi yang telah kami
lakukan dalam peningkatan staf, sumberdaya
pengajaran dan kampus telah membawa
banyak manfaat positif bagi mahasiswa kami.
Prestasi kami akhir-akhir ini merupakan
kesaksian atas upaya kami dan mengokohkan
posisi BU sebagai universitas baru yang
terdepan di Inggris.
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Para mahasiswa menarik manfaat dari jaringan
industri kami yang mengesankan melalui
penempatan kerja yang dibayar, baik di tingkat
sarjana maupun pascasarjana sehingga para
lulusan mendapatkan bekal pengetahuan
akademis berikut keterampilan terapan untuk
terjun ke dunia kerja.
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Pengantar

Budaya penelitian akademis yang kuat
turut menjamin agar jurusan ini senantiasa
relevan, menyediakan informasi tentang
pengembangan program dan memberi manfaat
kepada komunitas bisnis baik secara lokal,
nasional maupun internasional.

penerimaan mahasiswa baru untuk program
pascasarjana.
• Program pendidikan kami mendapat
pengakuan dari industri dan beberapa
program bahkan didukung dengan
akreditasi. Jurusan ini juga menjadi peserta
UN Global Compact dan PRIME yang
merupakan kesaksian atas komitmen kami
untuk memberi pendidikan manajemen
dengan penekanan pada tanggung jawab
sosial korporat.

Fakta Kunci
• Studi Bisnis & Manajemen dinilai sebagai
yang ‘Terdepan di Dunia’ menurut Research
Assessment Exercise (RAE 2008) yang
terkini.
• Sebuah Executive Business Centre yang
terletak di jantung kawasan komersial
Bournemouth menyediakan lingkungan
di mana para mahasiswa pascasarjana dan
mahasiswa eksekutif dapat bertemu dengan
para profesional bisnis.
• Menjadi markas dari The Bournemouth
MBA yang menyediakan program persiapan
spesialisasi bagi para mahasiswa, di bidang
Konsultansi, Layanan Jasa Keuangan,
Operasi Bisnis Global, Media, Publik dan
Komunitas, serta Pariwisata.
• Para lulusan jurusan bisnis kini sedang
menikmati keberhasilan mereka di
perusahaan-perusahaan global seperti
JPMorgan, KPMG, IBM, Barclays, Mazars,
PricewaterhouseCoopers dan Bond Pearce
• Bulan September dan Januari dibuka

2/12/2010 2:35:30 PM

3 | Yang terbaik dari BU

Fakta Kunci
• Bagian Purbakala dan bagian Geografi &
Studi Lingkungan Hidup dinilai sebagai
yang ‘Terdepan di Dunia’ oleh Research
Assessment Exercise (RAE, 2008) yang
terkini.
• Finalis dalam Penghargaan Times Higher
Education (THE) tahun 2009 untuk
‘Research Project of the Year’ dengan
penelitian tentang jejak kaki manusia purba
• Dalam tahun 2009, jurnal ‘Science’, salah
satu publikasi dengan peringkat tertinggi di
dunia untuk penelitian, mempublikasikan
tiga makalah yang merupakan tulisan
bersama (co-authored) dengan akademisi
dari jurusan ini.
• Jurusan ini menjadi pangkalan bagi
komunitas terbesar ahli purbakala akademis
yang secara aktif melakukan penelitian
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Jurusan Desain,
Rekayasa, dan
Komputer
Program sarjana dan pascasarjana pada
jurusan ini dibagi dalam empat bidang yang
terpisah, yakni: Desain; Sistem Peranti Lunak;
Teknologi dan Psikologi. Kewirausahaan,
inovasi dan kreativitas menjadi jantung
kegiatan akademis. Keterlibatan erat dengan
industri dan niaga menjamin agar para
mahasiswa mendapatkan pengalaman yang
relevan dengan kurikulum yang tepat untuk
meningkatkan prospek berkarir.
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Jurusan ini memiliki reputasi internasional
sebagai penyelenggara pendidikan bermutu
dalam berbagai disiplin ilmu sambil mengejar
keunggulan di bidang penelitian.
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Jurusan ini memiliki tekad untuk memahami,
mengelola, dan melestarikan lansekap alam
dan manusia. Tiga pusat akademis mendukung
bidang ini: purbakala, antropologi dan warisan
budaya; ekologi konservasi dan perubahan
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan forensik
dan ilmu biologi.

di Inggris Selatan dan menempati lokasi
ideal untuk melakukan kerja lapangan di
wilayah Dorset dan Devon Timur yang oleh
UNESCO dinyatakan sebagai Situs Warisan
Dunia.
• Jurusan ini juga menyediakan laboratorium
dan fasilitas komputer berikut peralatan
analitik berspesifikasi tinggi, ruang analisis
spasial untuk geoinformatika, serta memiliki
koleksi luas berupa material referensi, benda
purbakala, kerangka manusia dan hewan.
Tersedia pula peralatan lapangan dengan
teknologi mutakhir, khususnya untuk survei
topografis dan geofisika dekat permukaan
(near-surface).
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Jurusan Ilmu
Pengetahuan
Konservasi
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pengunjung. Festival ini memperagakan
lebih dari 170 desain baru dan prototipe
produk-produk yang dihasilkan para
mahasiswa. Banyak di antaranya yang
memiliki potensi komersial, dan acara
ini menarik pula para pemburu talenta
dari program TV Dragons’ Den produksi
BBC dan juga dari perusahaan-perusahaan
berprofil tinggi seperti Dyson.
• Bulan September dan Januari dibuka
penerimaan mahasiswa baru untuk program
pascasarjana.

Fakta Kunci
• Seni dan Desain serta Rekayasa Umum
dinilai sebagai yang ‘Terdepan di Dunia’
sesuai Research Assessment Exercise (RAE,
2008) yang terkini.
• Jurusan ini menyediakan berbagai ragam
akreditasi industri profesional termasuk
antara lain ‘The British Psychological
Society’, ‘the Institution of Engineering
Designers’ dan ‘the British Computer
Society’
• Festival ‘Design & Innovation’ yang
diselenggarakan jurusan ini merupakan
acara tahunan yang menarik lebih dari 1.700
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Fakta Kunci
• Perawatan dan Kebidanan dinilai sebagai
yang ‘Terdepan di Dunia” menurut Research
Assessment Exercise (RAE 2008) yang
terkini.
• Jurusan ini menawarkan kesempatan
untuk pembelajaran antarprofesi secara
berdampingan dengan serangkaian program
untuk menjadi praktisi di bidang layanan
kesehatan dan sosial.
• Jurusan ini menawarkan dua program
purnawaktu untuk dua gelar pascasarjana
yakni MSc di bidang Perawatan dan MSc
Kesehatan.
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Jurusan ini menyediakan serangkaian program
sarjana dan pascasarjana/pascakualifikasi di
bidan perawatan, kebidanan, fisioterapi, terapi
okupasi, praktik ruang operasi, layanan sosial,
layanan masyarakat dan pembinaan remaja.

Jurusan Media ini adalah pusat terbesar untuk
mendapatkan pendidikan tinggi berbasis
profesi untuk industri media dan komunikasi
di Inggris. Jurusan ini menawarkan program
pendidikan bermutu tinggi yang diakui oleh
industri di bidang Produksi Media, Jurnalisme
dan Komunikasi, Animasi Komputer dan
Komunikasi Pemasaran.

Fakta Kunci
• Animasi Komputer tergolong sebagai yang
‘Terdepan di Dunia’ menurut Research
Assessment Exercise (RAE, 2008) yang
terkini
• Menjadi pangkalan satu-satunya Pusat
Unggulan dalam Praktik Media di Inggris
dan mendapat akreditasi oleh Skillset Screen
dan Media Academy
• Menjadi pangkalan National Centre for
Computer Animation dan salah satu dari
dua jurusan yang mendapatkan sertifikasi
Houdini di Dunia
• Pengajaran tingkat sarjana dan pascasarjana
di Jurusan Media mendapat peringkat
‘excellent’ (unggul) dari Quality Assurance
Agency (QAA, 2008)
• Jurusan ini menyediakan berbagai akreditasi
dari industri

M

Jurusan ini menyediakan program pendidikan
inovatif yang berpusat pada mahasiswa dan
mempersiapkan serta mendidik para praktisi di
bidang layanan kesehatan dan sosial.

Jurusan Media

SA

Jurusan Kesehatan
dan Layanan Sosial
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Jurusan Manajemen
Layanan Jasa.
Manajemen Layanan Jasa mencakup sebagian
bidang dari industri yang paling dinamis
dan menggairahkan di dunia, termasuk
pariwisata, penyelenggaraan acara, makanan,
horeka (hotel, restoran, kafe), hiburan, ritel
dan olah raga. Fokus jurusan ini adalah
pada pembekalan para mahasiswa berupa
pengetahuan dan keterampilan profesional
agar dapat ‘menghadirkan pengalaman yang
luar biasa bagi pelanggannya’.
Dengan cara menjalin hubungan erat dengan
organisasi sektor pemerintah dan swasta,
jurusan ini dapat mempertahankan posisinya
sebagai yang terdepan dalam pemikiran
strategis di dalam ranah ekonomi pengalaman.
• Menduduki peringkat nomor satu untuk
Pariwisata (termasuk Horeka dan Hiburan)
di Inggris (The Guardian University Guide
2008 dan 2009).
• Menduduki peringkat nomor dua untuk Ilmu
Olah Raga (The Guardian University Guide
2009).
• Diakui oleh World Tourism Organisation
sebagai Pusat Unggulan di Bidang
Pariwisata.
• Menjadi pangkalan bagi dua jurnal
internasional di bidang pariwisata: ‘Tourism
Economics’ dan ‘International Journal of
Tourism Research’
• Bulan September dan Januari dibuka
penerimaan mahasiswa baru untuk program
pascasarjana.
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