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Greeting Rector

Dr. Muchlas, M.T.
Rector of Universitas Ahmad Dahlan

I am proud to represent the entire academic community to briefly introduce the 
readers to Universitas Ahmad Dahlan, a Muhammadiyah Higher Education 
Institution. Alhamdulillah, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) has currently 
obtained Institutional Accreditation of “A” from the National 

advance and develop science, skilled and consistent in doing good deeds towards the realization of 
noble, just and prosperous society that is blessed by Allah SWT “. This is the reason for UAD to have the 
motto of “Moral and Intellectual Integrity”.
Our university also has a lot of scientific studies in the various existing faculties and study programs, not 
to mention the internal institutions and discussion forums in it. Thus, anyone who wants to study at UAD 
has a variety of scientific study options, along with their variations. This also provides an opportunity for 
students to enrich their knowledge and research experience at UAD.
The quality of services provided by the university is also supported by the culture of the educational city 
of Yogyakarta which is conducive to increasing students’ interest in learning. The location of UAD, which 
is right in the middle of Yogyakarta city, makes it easier for students to access various public facilities 
offered to support their learning process.
You can explore more detailed and recent information about UAD through this website. Thank you for 
taking the time to visit our website. Welcome to UAD!
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Accreditation Board 
for Higher Education in 2017.
UAD continues to improve its varied services in order to offer a comfortable place 
to study for its  students.  Various collaborations continue be improved, 
including those with educational institutions, research institutions, the 
government, non-governmental organization and industrial institutions, both 
on national and international level. It is expected that, with these various 
collaborations, the students will get optimum learning experience and outcome, 
which is in line with the educational objective of Muhammadiyah, “To mold a 
Muslim person who is faithful, devoted, noble in character, confident, able to 



- Best Private University according to Webometrics 2020/2021 Jateng/DIY
- TOP 50 in national rank higher education
- Excellent Accreditation (A) by the National Accreditation Agency for Higher 
Education (BAN-PT), Ministry Education and Culture of the Republic of 
Indonesia 

Why Study in UAD
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The Student Activity Unit (UKM) is a place for student activities that aims to develop the potential of students and 
background in activities not obtained from lectures. This organization is under the guidance of the coach appointed 
by the Chancellor. UKM in UAD are badminton, volleyball, basketball, football, scout, karate, music, choir, etc 

UAD has various communities formed by students to hone their talents and interests. There is a community 
that is formed by the scientific background of each student who is formed because of the penchant for certain 
interests by each student without looking at the scientific background.
The student community formed based on scientific background is as follows:
1. Gendhing Bahana (BEM FSBK),
2. PeBei Theater Group (HMPS English Language Education),
3. Theater Group 42 (BEM FSBK),
4. JAB Theater Group (HMPS Indonesian Language and Literature Education),
5. Theater Group 28 (BEM Faculty of Psychology),
6. Robotic Development Center (HMPS Electrical Engineering),
7. ACTION (HMPS Communication Studies).

The student community formed on the basis of hobbies without seeing certain scientific backgrounds is as 
follows:
1. Debating Community,
2. Ahmad Dahlan University Television (TV UAD),
3. Ahmad Dahlan University Student Radio (RAMADA),
4. PELITA Student Information and Counseling Center,
5. Student Information and Counseling Center for MENTARI FRIENDS,
6. Linux Study Group (KSL),
7. UAD Informatic Database Club,
8. MIPA Community of Information System.
Each student community received full support from UAD in the form of assistance to financial support to carry 
out each activity.

Community

Student Activity Units

Student Life
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Living Cost & Accomaodation

Textbook or Printing:
USD 5 - USD 20

Internet:
USD 7 - USD 15

Transportation:
USD 10 - USD 20

Toliletries
USD 5 - USD 15

Home
USD 30 - USD 50

Food:
USD 60 - USD 90

Total Monthly Cost USD 100 to USD 150  

Note: These are al average cost for student in Jogja, but in depends on the lifestyle of each student

4



UAD International MoU

There are 121 MoU and
33 MoA between
UAD and partner.
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MASTER

EDUCATIONAL MANAGEMENT

(0274) 563515 ext 2123(0274) 563515 ext 2123 pasca@mp.uad.ac.id

pascamp.uad pps manajemen pendidikan UADpasca-mp.uad.ac.id

Jl. Pramuka 42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta 55161
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Accreditation

A
AKREDITASI INSTITUSI

BAN-PT

B
2017

Terakreditasi

Accreditation

A
INSTITUTION

BAN PT

B
2017

ACCREDITATION

Educational Management (S2) has been accredited “B” with SK 
BAN-PT No. 1066/SK/BSN-PT/Akred/M/IV/2017. The Education 
Management Study Program examines and prepares educational 
management graduates who are able to manage and manage 
educational institutions, especially management at the middle and 
lower levels. In the future, the study program will seek to explore 
ideas, understandings and practices of leadership, and local 
management in Indonesia at the middle and family levels which are 
reflected in ideas, theories and practices that are in line with the 
demands of today's education.
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Vision

Mission

Becoming a Master of Education Management Study Program with 
comparative excellence in education management, internationally 

recognized, and imbued with Islamic values

1. Preparing moral, professional, and innovative educational leaders.

2. Improving the performance of the educational system thoroughly and appropriately

3. Conducting teaching, research, publication, and community services in Education 

Management to advance the educational praxis.

4. Building a network to improve the education at the national and international level 

imbued with Islamic values,

5. Building and developing an innovative educational information system 

6. Empowering educational institutions and organizations.

VISION & MISSION
EDUCATIONAL MANAGEMENT
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GRADUATE PROSPECT

An educational leader with creativity and integrity, Researcher in 
Education Management, Innovative educational developers.

STUDENT MOBILITY
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1. Comfortable and representative lecture rooms,
2. Library of the study program, student reading and discussion rooms
3. Education Management Laboratories
4. The education management laboratories consist of laboratories in the field and 
on campus, to conduct research and study various Education Best Practices. The 
education laboratory becomes a discussion forum for the research process and 
results.

FACILITIES
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CURRICULUM

Education system
The Master's Program of Educational Management applies a semester credit unit system 
with intensive, participatory learning methods. It uses various active approaches 
through group discussion and analysis of problems in the field of educational 
management, group tasks, individual tasks. Besides, it also includes the reflection of 
the best practices in education management.

The curriculum of the Education Management Master's Program  was developed and 
adapted to the stakeholders' needs, emphasizing improving the educational institution 
and school management supporting system. The course credits for the program are 46 
consisting of 40 compulsory courses and 6 elective courses.
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TUITION

No Fee Items 1st Semester 2nd Semester 3rd Semester 4th Semester Amount

1 Tuition 9,000,000IDR        
 

9,000,000IDR     
 

9,000,000IDR     
 

4,500,000IDR     
 

31,500,000IDR      

2 Development program 3,000,000IDR        

 

3,000,000IDR        

3 Uniform jacket 500,000IDR           

 

500,000IDR           

4 Matriculation activity 2,000,000IDR        

 

2,000,000IDR        

5 Thesis examination 1,750,000IDR        

6 Judicary 250,000IDR           

7 Graduation 1,000,000IDR        

8 Total 14,500,000IDR      

 

9,000,000IDR     

 

9,000,000IDR     

 

4,500,000IDR     

 

40,000,000IDR      
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JOIN WITH US



 الجامعة مديركلمة 

 وهي جامعة تقع بيوغياكرتا وتنتمي إلى جمعيةعن جامعة أحمد دحالن، صورة موجزة ألقدم للقراء  بِفَخر   المجتمع األكاديميكّل  أمثّل

"أ" من مجلس االعتماد الوطني للتعليم العالي في  بتقدير حاليًا على االعتماد المؤسسيحصلت جامعة أحمد دحالن  ولله الحمد المحمدية. 

 .7102عام 

 اتأوجه التعاون. كما تسعى إلى زيادة العلم لطالب امريحً  مقّراصبح ت  ل بشكل متواصل الخدمات عدة تحسين تسعى جامعة أحمد دحالن إلى

المؤسسات التعليمية، والمؤسسات البحثية، والحكومة، والمؤسسات غير الحكومية والصناعة، على الصعيد  بينالمختلفة، بدًءا من التعاون 

 كما ورد في الهدف ممن نتائج التعلّ  أن يحصل الطالب من خالل هذه التعاونات على أقصى قدر   مالً آالدولي. حتى على الصعيد الوطني و

المعرفة في تطوير بالنفس  التي تثق نبيلةالشخصية الذات  هذبةمالو المتقية مؤمنةال ةسلمالشخصيّة الم"تكوين  هوولمحمدية لالتربوي 

وقد وضعت  هذاول. "الله سبحانه وتعالى يرضى به ومزدهرمجتمع سائد وعادل  نحووالقيام باألعمال الصالحة  ،والمهارات وتنميتها

 .""النزاهة األخالقية والفكرية هاشعارالجامعة 

يكون  حتى المؤسسات والمنتديات النقاشية فضالً عن الدراسات العلمية في مختلف الكليات والبرامج الدراسية،  أيًضا جامعتناوجد في وت

للطالب إلثراء معارفهم وخبراتهم  ر فرصةً يوفّ أنواعها وعة للدراسات العلمية بمختلف خيارات متنوّ بالجامعة يرغب في الدراسة لكل من 

 ها.البحثية في

م. ا يؤدي إلى زيادة اهتمام الطالب بالتعلّ التعليمية ممّ التي تتسم بالمدينة  ياكرتاغثقافة يوفقد دعمتها  الجامعةقدمها تجودة الخدمات التي  أما

 .التّعليملدعم عملية  المعدّةمختلف المرافق العامة على اكتساب  الطالبيسّهل  ياكارتاغفي وسط مدينة يوالجامعة  موقع

زيارة موقعنا لفرصة التي وفرتها لا على شكرا جزيالً  الويب. نشكرك ن المعلومات عن الجامعة فنرجوك أن تتصفحها عبر هذاأما المزيد م

 جامعة أحمد دحالن.   على اإلنترنت. مرحبا بك في

 جامعة أحمد دحالن؟ لماذا الدراسة في

  يوغياكرتا جاوا الوسطى/ب 7171/7170كس يويب ماترال بحسب أفضل جامعة أهلية    -

  .وطنية جامعة 01أفضل من بين   -

 . جمهورية إندونيسياب، وزارة التعليم والثقافة  (BAN-PT)اعتماد ممتاز )أ( من قبل مجلس االعتماد الوطني للتعليم العاليحاصلة على   -

 

 الجامعةالحياة في 

 جمعيات

التي يتمتعون بها ل من الخلفية العلمية تتشكّ رغباتهم سواء كانت مواهبهم ولها الطالب لصقل مختلفة شكّ  جمعيات جامعة أحمد دحالن تضمّ 

 .العلمية تهمنة بغض النظر عن خلفيمعيّ هم برغبات بسبب اهتماماتم تتشّكل أ

 :العلمية ةل على أساس الخلفيشكّ تالطالبية التي ت الجمعيّةفيما يلي 

  (تواالتصاالجمعية الطالب بكلية اآلداب والثقافة غيندينغ باهانا ) .0

 (قسام الكليات بقسم تعليم اللغة اإلنجليزيةأرابطة الطالب ب)المسرحية في بي مجموعة  .7

 (تجمعية الطالب بكلية اآلداب والثقافة واالتصاالالمسرحية ) 27مجموعة  .3

 (وآدابها بقسم تعليم اللغة اإلندونيسية ةمجموعة جاب المسرحية )رابطة الطالب بأقسام الكلي .2

 علوم النفس()جمعية الطالب بكلية المسرحية  72مجموعة  .0

 بقسم الهندسة الكهربائية( ة)رابطة الطالب بأقسام الكلي الروبوتات مركز تطوير .6

 بقسم علوم االتصاالت( ةأكسيون )رابطة الطالب بأقسام الكلي .2

 :على النحو التاليفهي المحددة العلمية تهم بغض النظر عن خلفي رغبات الطالب  ية تتشكل حسبالطالب أما الجمعيات

 مجموعة المناظرة  .0

 تلفزيون جامعة أحمد دحالن .7



 )رامادا( إذاعة طالب جامعة أحمد دحالن .3

 بيليتا  مركز معلومات واستشارات الطالب .2

 ساهابات مينتاري  مركز معلومات واستشارات الطالب .0

 مجموعة دراسة لينكس .6

 مجموعة البيانات المعلوماتية بجامعة أحمد دحالن  .2

 جمعية نظام المعلومات بقسم علوم الرياضية والعلوم الطبيعية .2

 .نشاط مالي لتنفيذ كلّ  في شكل مساعدة أو دعم   كان  ، سواءدعما كامال من الجامعة ةطالبي جميعيةتلقى كل ت 

 الطالبية األخرى النشاطات

 داخللم يحصل عليها الطالب  نشاطات وأقامهدف إلى تطوير إمكانات الطالب ي الذي الطالبيةنشاطات لاهي منتدى  وحدة النشاط الطالبي

ضعتالمحاضرات.  الريشة، كرة الطائرة،  . ومن بين النشاطات الطالبية في الجامعة كرةمدير الجامعة عيّنهب تحت إشراف مدرّ  الوحدة و 

 وغيرها. الكورال، وكاراتيه، الموسيقى كرة السلة، كرة القدم، الكشافة، ال

 تكلفة المعيشة والسكن

 دوالًرا أمريكيًا 01-31: بيت اإليجار

 دوالًرا أمريكيًا 01-61: المأكوالت

 دوالًرا أمريكيًا 71-01: المواصالت

 دوالًرا أمريكيًا 71-0الكتب والمطبوعات: 

 دوالًرا أمريكيًا 00-2اإلنترنت: 

 أمريكيًادوالًرا  00-0النظافة: 

  * دوالر أمريكي 001-011الشهرية  التكاليفإجمالي 

 . طالب كل حياة نمط على وقد تعتمد التكلقة ،تكلفة متوسطة لمن يدرس في مدينة جوكجااله هذو: مالحظة*( 

 

 الدولي التعاون

 اتفاقية  مذكرة 33 و تفاهم مذكرة 070 من الذي قامت به الجامعة  الدولي التعاون يتكون

 التعليم إدارة في ماجستيربرنامج ال

 االكاديمي االعتماد

  .SK/BSN-PT/Akred/M/IV/2017/1066 رقموفق قرار  بدرجة "ب"  التعليم إدارة ماجستير اعتماد تم

 في اإلدارة وخاصة ،ومعالجتها التعليمية المؤسسات إدارة على القادرين عليمالت إدارة خريجي وإعداد دراسةب التعليم إدارة برنامج يقوم

 على إندونيسيا في المحلية واإلدارة يةالقياد ممارساتالو والتفاهمات األفكار استكشاف إلى البرنامج يسعى. السفلى المتوسطة المستويات

 .اليوم التعليم متطلبات مع تتماشى التي والممارسات والنظريات األفكار في تنعكس والتي والعائلي المتوسط المستويين

 

 :رؤية

 .اإلسالمية بالقيم ةومشبّع دوليًا ابه معترف التعليم، إدارة مجال في كاملة بميزة يتمتع الذي التعليم إدارة قسم في الماجستير درجة إيجاد

 



 رسالة

 .واالبتكار االحترافو باألخالق يتسم تربوي قائد إعداد. 0

 .وصحيح كامل تعليمي نظام أداء إصالح. 7

 .التربوي التطبيق إلنهاض التعليم إدارة مجال في المجتمع وخدمة والنشر والبحث التدريس إجراء. 3

 .اإلسالمية بالقيم مشبعة والدولي الوطني المستويين على التعليم إصالح شبكة بناء. 2

 .ةمبتكرال ةتعليميال معلوماتال نظام وتطوير بناء. 0

 .التعليمية والمنظمات المؤسسات تمكين. 6

 ماجستير في إدارة التعليم  خريجي موجزة عن لمحة

 نزاهةا يتصف بالمبدع اتربوي ئداقايكون  . 0

 التعليم إدارة في اباحثيكون . 7

 مبتكرال تعليما في الرمطوّ يكون . 3

 

 الطالبيةالنشاطات 

 (Foto-foto) الصور

 

 المرافق الدراسية 

 1مناسبة. الو مريحةال محاضراتال قاعة. 0

  مناقشةالو للمطالعة الخاصة قاعةالو في كل أقسام الكلية مكتبة. 7

 التعليم إدارة عملم. 3

 مناقشةل منتدىوالدراسات حيث يصبح  البحوث أفضل إلجراء الجامعي الحرم وفي الميدان في مختبر من التعليم إدارة معمل يتكون. 2

 .ونتائجها البحث عملية

 دراسيال منهاجال

 التعليم نظام

 ،والتشاركي مكثفال تعلمال منهج مع( SKS) الدراسي لفصلل الساعات وحدة بنظام التعليم إدارة في للماجستير العليا الدراسات برنامج ذنفّ ي  

والفردية  الجماعية الواجباتو للتعليم، اإلداري المجال في اإلشكاليات ومناقشة والتحليل الجماعية المناقشات خالل من نشطة هجامنبو

 .التعليم إدارة في ممارساتال فضلأل الحالة انعكاس وتطبيق تحليل

 :دراسيال منهاجال

 تحسين على التركيز مع المجال هذا في االحتياجات تنميةمع  ومعادلتها التعليم إدارة في الماجستير لبرنامج الدراسية المناهج تطوير تم

 .المدرسة وإدارة التعليمي المؤسسي الدعم نظام

 :من تتكون ساعة 26 هو التعليم إدارةفي  الماجستيرللمواد المقررة في برنامج  الساعات  عدد

 . االختيارية المواد من ساعات 6 و اإلجبارية المواد من ساعة 04
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