
MENGAPA MEMILIH CITY UNIVERSITY OF SEATTLE?

MENGAPA MEMILIH KOTA SEATTLE?

PERKIRAAN BIAYA* 
Biaya kuliah biaya hidup dan buku 

Sarjana (1 tahun) $26,469

Pascasarjana (1 tahun) $24,930
Program Bahasa lnggris (ELP) Kelas  
   • Per 5 minggu

$1,600

Biaya hidup, transportasi, pengeluaran 
pribadi (1 tahun)

$17,200

* Catatan Biaya Kuliah dan biaya lain dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BEASISWA
City University of Seattle menawarkan beasiswa kepada siswa internasional bagi yang mendaftar untuk program 
sarjana untuk pertama kalinya di CityU. Beasiswa ini terbuka untuk semua siswa internasional yang mengambil 
program City University of Seattle dan pemegang Visa F- 1. Penawaran ini berlaku kepada ‘siapa cepat dia dapat.

1.  Siswa harus memiliki total nilai di atas 80% yang dicapai dari tahun sebelumnya dengan menyerahkan 
transkrip nilai. (Diperhitungkan oleh CityU registrar)

2.  Nilai beasiswa akan diberikan sekali saja berdasarkan perhitungan IPK, dengan nilai mulai dari  
$2,000 hingga $5,000.

3.  Pendaftaran harus diterima sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum semester pertama yang ingin  
ditempuh oleh siswa.

•  Lokasi di pusat kota
•  Salah satu dari tiga institusi yang menghasilkan 

lulusan MBA terbaik di negara bagian Washington

•  Biaya kuliah terjangkau dan tersedia beasiswa
•  Tidak mensyaratkan GMAT, GRE, SAT, atau ACT

•  Kota paling aman ke-4 dan kota terbersih ke-2 di AS
•  Kota di mana banyak perusahaan internasional seperti 

Microsoft , Boeing, dan Starbucks berkantor pusat 

•  Sistem transportasi yang luas, termasuk kereta 
langsung ke Bandara Internasional Sea-Tac

•  Suhu udara yang moderat dan lingkungan yang bersih

BATAS AKHIR PENDAFTARAN

Kuartal Kelas Mulai 
bulan

Batas Akhir 
Pendaftaran

Musim gugur Oktober 1 Agustus
Musim dingin Januari 1 November
Musim semi April 1 Februari
Musim panas Juli 1 Mei

Mahasiswa Internasional 

(Musim Panas 2017- 
Musim Semi 2018)
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PERSYARATAN PENDAFTARAN

PROGRAMS
•  S- 2 Administrasi Bisnis (MBA) 

Ini adalah program Ci tyU yang paling populer. Program ini menggabungkan pengalaman bisnis praktis dengan penekanan 
kepada pacta keterkaitan bisnis global dan praktek. Siswa bisa memfokuskan pacta berbagai bidang termasuk Pemasaran, 
Keuangan, dan Manajemen Proyek.

  MBA dengan Bantuan Bahasa 
TMBA dengan Bantuan Bahasa (AMBA) memungkinkan siswa untuk ikut kuliah MBA sambil mengambil kelas 
dukungan bahasa Inggris. Program ini memampukan siswa untuk menyelesaikan. TERJ EMAHAN gelar mereka lebih 
cepat dibandingkan dengan penerimaan dengan persyaratan normal.

•  S-2 Manajemen Proyek 
Program manajemen proyek mengajarkan siswa bagaimana merencanakan, mengatur, dan memimpin tim karyawan 
untuk mencapai tuj uan tertentu. Manaj er Proyek sang at dibutuhkan di sektor manufaktur dan engineering, serta juga 
dapat ditemukan di banyak organisasi nirlaba di seluruh dunia.

•  S-2 Sistem Komputer 
Siswa dengan sistem komputer atau gelar sarjana terkait dapat mengambil gelar yang lebih tinggi. Siswa akan belajar 
keterampilan lebih tinggi dalam berbagai bidang termasuk pemrograman, manajemen proyek, serta keamanan informasi.

•  S-2 Psikologi & Konseling 
Program ini mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam bidang kesehatan mental sebagai konselor yang mengkhususkan 
diri di bidang terapi keluarga, dengan praktek konseling akual di samping mata kuliah mereka. 

•  S-1 Administrasi Bisnis 
Program ini mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk secara efektif mengambil peran 
kepemimpinan di bidang bisnis, dengan fokus yang kuat pada keterampilan bisnis dasar seperti Pemasaran, Keuangan,  
dan Ekonomi.

•  S-1 Manajemen 
Program ini mempersiapkan siswa untuk mengelola dan memimpin kelompok atau tim karyawan atau rekan kerja dalam 
lingkungan bisnis dengan penekanan kepemimpinan yang kuat, serta keterampilan dalam manajemen SDM.

•  Program Bahasa Inggris 
Program ini mempersiapkan siswa untuk mengelola dan memimpin kelompok atau tim karyawan atau rekan kerja dalam 
lingkungan bisnis dengan penekanan kepemimpinan yang kuat, serta keterampilan dalam manajemen SDM.

SP5709

1. Formulir pendaftaran pelajar international
2. Biaya pendaftaran $50
3.  Salinan dan transkrip asli atau sesuai dengan aslinya 

(diterjemahkan oleh Penterjemah resmi)
4.  Bukti kemampuan berbahasa Inggris  

(TOEFL, IELTS, ITEP and PTE
5.  Persetujuan atas pemberian informasi (apabila mengajukan 

pendaftaran melalui agen CityU yang disetujui)
6.  Laporan bank dan formulir deklarasi keuangan, ditambah 

pernyataan sponsor, jika ada
7. Fotokopi paspor
8.  Setelah tiba di AS : Salinan I - 94 , visa, dan cap imigrasi 

memasuki AS
9.  Untuk mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan 

tinggi AS lainnya : formulir evaluasi transfer mahasiswa 
internasional serta fotokopi I-20

10.  Mungkin ada persyaratan tambahan tergantung pacta 
program dan tanggal mulai
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Mahasiswa Internasional 

CityU menolong saya dalam memahami dunia bisnis lebih dalam lagi. CityU telah memberi kesempatan 
kepada saya untuk memulai karir dengan memberikan contoh-contoh sehari yg relevan dan juga 
mengajarkan kurikulum yang praktis dan berguna.
Setelah menyelesaikan MBA program, saya berencana untuk mencari pekerjaan di perusahaan multinasional 
dan menerapkan keahlian saya di bidang project management. Saya yaking bahwa keahlian dan ilmu yang 
saya dapatkan dari CityU akan membantu saya dalam mencari pekerjaan.

Priscilla
Jakarta
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