Kelas Paralel untuk Karyawan

Pekerja dengan pendidikan Sarjana di tanah air hingga beberapa tahun terakhir ini masih
rendah, yaitu hanya sebesar 5,6 juta orang, 5,15% dari jumlah total pekerja. Salah satu
penyebab dari hal tersebut adalah kesempatan menjadi sarjana S1. Paramadina mendorong
peningkatan kualitas manusia yang sudah bekerja untuk meraih sarjana di kampus peradaban
ini, melalui program Kelas Paralel. Universitas Paramadina menghasilkan sarjana dengan enam
kemampuan; kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan
berkarya, dan keluasan wawasan.

Pendidikan yang diberikan melalui Kelas Paralel merupakan sebagai usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
khususnya para karyawan dan karyawati yang berkeinginan secara aktif mengembangkan
potensi dirinya di luar jam kerja untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Kelas paralel merupakan kelas yang memiliki pendidikan formal sebagai
jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dengan tingkat pendidikan tinggi. Kelas pararel
ini ditujukkan kepada para peserta didik sebagai warga negara yang berhak mendapat
kesempatan meningkatkan pendidikan lebih tinggi.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Program ini ditujukan bagi lulusan SMA yang sederajat dan sudah memiliki pengalaman kerja
dan bagi Lulusan D3 dan sederajat baik dari program Manajemen dan Non Manajemen. Akan
ada Matrikulasi bagi yang dari program Non Manajemen.

- Materi pengajaran: 60 % teori dan 40 % studi kasus bisnis di Indonesia dan Internasional

- Kegiatan akademik berupa 50% tatap muka terjadwal dan 50% e-learning
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- Penyelenggaraan Kelas Pararel dilaksanakan pada Senin sampai Jumat mulai pukul
18.30-21.00 dan Sabtu mulai pukul 08.00-12.00

- Lokasi di kampus Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto kav. 97 Mampang, Jakarta
Selatan
Untuk Lulusan SMA
- Jumlah SKS yang diajarkan adalah 144 SKS, dengan konsentrasi pemasaran dan keuangan
yang dapat diambil keduanya dengan komposisi major dan minor.

- Lama masa studi adalah 8 - 10 semester (4 - 5 tahun)
Untuk Lulusan D3 (Ekonomi, Manajemen dan Non-Manajemen)
1. Jumlah sks yang diterima sebesar 60-70 sks.

2. Bagi yang berasal dari Non-Manajemen, akan mengikuti Program Matrikulasi.

3. Lama masa studi 3-4 semester (1,5-2 tahun).

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
- Program ini ditujukan bagi lulusan D3 Ilmu Komunikasi dan sudah memiliki pengalaman kerja

- Jumlah SKS yang diajarkan adalah 66 – 75 sks, bergantung latar pendidikan D3 yang dimiliki

- Lama masa studi adalah 4 semester ( 2 tahun)
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- Kegiatan akademik berupa 50% tatap muka terjadwal dan 50% e-learning

- Penyelenggaraan Kelas Pararel dilaksanakan pada Senin sampai Jumat mulai pukul
18.30-21.00 dan Sabtu mulai pukul 08.00-12.00

- Lokasi di kampus Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto kav. 97 Mampang, Jakarta
Selatan

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
Program ini ditujukan bagi LULUSAN SMA sederajat dari berbagai lulusan, serta menguasai
Bahasa Inggris.

- Kegiatan akademik berupa tatap muka terjadwal dengan penggunaan e-learning dalam
pengajaran yang diberikan

- Penyelenggaraan Kelas Pararel dilaksanakan pada Senin sampai Jumat mulai pukul
18.30-21.00 dan Sabtu mulai pukul 08.00-17.00

- Lokasi di kampus Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto kav. 97 Mampang, Jakarta
Selatan

- Jumlah SKS yang diajarkan adalah 147 SKS, dengan konsentrasi Kajian Diplomasi dan
Kawasan Asia Tenggara

- Lama masa studi adalah 8 semester (4 tahun)
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informasi lengkap:

http://pkp.paramadina.ac.id

Kontak kami di: kelasparalel@paramadina.ac.id
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