BMIHMS AT
TORRENS UNIVERSITY
Tentang Kami
Sejak tahun 1991, BMIHMS telah melansirkan ribuan lulusan yang
berkarir di Management Hospitality, salah satu industri dengan
pertumbuhan tercepat di dunia.

perhotelan di Australia atau di luar Australia, untuk di Australia
para siswa akan menerima gaji sesuai dengan standar gaji di
Australia. Adapun tujuan dari penempatan kerja ini untuk mengasah
keterampilan lulusan sehingga benar siap terjun ke dunia kerja.

BMIHMS sekarang diakui sebagai sekolah hospitality management
terbaik di Australia dan Asia-Pasifik (TNS 2013).

• 1 kali penempatan kerja dengan jangka waktu 6 bulan bagi siswa S2
(Pascasarjana).

Pada Januari 2016 BMIHMS telah bergabung dengan Torrens
University Australia dan menjadi BMIHMS at Torrens University.
Langkah ini akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi para
siswa dan akan meningkatkan profil sekolah terhadap para siswa,
industry hospitality maupun dalam akademisi. Menjadi bagian dari
Laureate International University membuat BMIHMS terhubung
dengan lebih dari 80 Universitas di dunia.

• Para siswa dapat memperoleh bayaran minimum sebesar AU$
10,000 dalam waktu enam bulan.

Cara pembelajaran yang unik

• 2011 Worldwide Hospitality Awards, Kategori 3 Besar Sekolah
Perhotelan

• Para siswa program S1 (Sarjana) akan tinggal di dalam kampus
selama 2 tahun pertama dari masa belajar mereka dan belajar di
lingkungan yang telah diatur sedemikian rupa menyerupai hotel –
dimana siswa akan berperan sebagai tamu dan staf Para siswa akan
menyelesaikan tahun terakhir dari pembelajaran mereka di kampus
Sydney.
• Para siswa pascasarjana (S2) akan belajar sepenuhnya di kampus
Sydney.

BMIHMS memperoleh penghargaan secara global
• 2015 New South Wales Tourism Awards, into the Hall of Fame.e
• 2013, 2014 & 2015 New South Wales Tourism Award, peringkat emas
untuk kategori Pelatihan di bidang Kepariwisataan dan Pendidikan

Kesempatan di luar
• Kesempatan untuk melakukan transfer studi ke luar negeri seperti:
Swiss, Spanyol, Amerika Serikat, dan Cina.
Akreditasi
• Program studi BMIHMS memperoleh akreditasi setingkat nasional
dari Teritary Education Quality and Standards Agency (TEQSA**)

Penempatan di Industri

Visa Kerja

• 2 kali penempatan kerja dengan jangka waktu masing-masing
6 bulan bagi siswa S1 (Sarjana). Penempatan kerja di industri

• Para siswa mempunyai kesempatan untuk bekerja paruh waktu (20
jam per minggu) dalam masa kuliah mereka.

Program Kami
SARJANA BISNIS (S1)

MASTER BISNIS (S2)

• Internasional Hotel dan Resort Manajemen atau
• Internasional Event Manajemen

• Internasional Hotel Manajemen
• Program Magister Global Bisnis

Durasi program: 2,5 tahun

Durasi program: 2 tahun.

Penerimaan: Januari, April, Juli, September

Pengakuan pelajaran sebelumnya dan/atau pengalaman kerja dapat
memberikan kredit terhadap beberapa unit.

Syarat Masuk:
• SLTA tingkat 12 di Australia atau sederajat

Location: Sydney, tidak dilengkapi dengan akomodasi

• Memiliki IELTS 6.0 Akademik***

Syarat Masuk:

• Berusia 18 tahun ke atas dilihat dari tanggal mulai sekolah.

• Syarat Bahasa Inggri
- Internasional Hotel Manajemen, IELTS 6.0
- Program Magister Global Bisnis, IELTS 6.5

LOKASI
Leura

UANG
SEKOLAH

BIAYA
AKOMODASI*

1&2

(dilengkapi dengan
akomodasi)

AU$27,000

AU$9,900

3&4

Kerja Prakter

-

-

Leura

5&6

(dilengkapi dengan
akomodasi)

AU$27,000

AU$9,900

7&8

Kerja Prakter

-

-

9 & 10

(tidak dilengkapi
dengan akomodasi)

AU$27,000

-

AU$81,000

AU$19,800

Sydney

TOTAL

BIAYA SEKOLAH UNTUK PROGRAM MASTER 2016
TRIWULAN

INTERNASIONAL HOTEL
MANAJEMEN

PROGRAM MAGISTER
GLOBAL BISNIS

YEAR 1

YEAR 3

YEAR 2

YEAR 1

TRIWULAN

• Memiliki Sertifikat Sarjana yang diakui atau pengalaman kerja
selama 3+ tahun di bidang manajemen karyawan.

1& 2

AU$13,800

AU$13,800

3&4

AU$13,800

AU$13,800

YEAR 2

BACHELOR DEGREE INTERNATIONAL FEES 2016

5&6

Industry Placement

AU$13,800

7&8

AU$13,800

Work Integrated Learning

TOTAL AU$39,000

Biaya Tambahan:
• Seragam AU$935
(Hanya untuk program sarjana)

•B
 iaya Asuransi AU$1275-$750*
(Sarjana – Master, *biaya perkiraan)

TOTAL AU$41,400

• Alat-alat praktikal AU$310
(Hanya untuk program sarjana)

• e -Buku Pelajaran per triwulan
(perkiraan)

AU$140 - AU$240

* Biaya akomodasi (AUD 368.75 per minggu) per dua orang, sudah termasuk makan tiga kali per hari, fasilitas internet, penyucian baju, dan fasilitas penunjang lainnya selama di kampus. Tinggal di
akomodasi sekolah diwajibkan bagi mahasiswa yang berada di level 1 dan level 2. Mahasiswa di level tiga dan mahasiswa program pasca sarjana memiliki kebebasan untuk memilih atau menyewa
apartemen mereka sendiri. ** TEQSA adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang regulasi yang telah diakui secara internasional. *** Siswa yang tidak memenuhi IELTS 6.0 mungkin berlaku
untuk intensif Program Langauge bahasa Inggris kami ( ELP ) , dijalankan oleh mitra jalur kami , Academy of English ( CRICOS 02399M ) .

Program Bahasa Inggris

Lokasi

Syarat Masuk

Kampus Leura terletak di area yang dikenal dengan nama Blue
Mountains, dengan jarak tempuh 90 menit dari Sydney dengan
menggunakan mobil. Blue Mountains adalah salah satu tujuan
pariwisata yang terkenal di Australia. Lokasi ini memberikan
keleluasaan bagi para siswa program sarjana (S1) dalam
menunjang aktivitas belajar mengajar.

• 10 sampai 30 minggu, berdasarkan dari level IELTS
• M
 emiliki minimal IELTS 4.5 sampai 5.5 Akademik atau
sederajat.
• H
 anya tersedia bagi siswa yang akan melanjutkan studi ke Blue
Mountains International Hotel Management School

BIAYA SEKOLAH UNTUK PROGRAM BAHASA INGGRIS 2016
PROGRAM BAHASA
INGGRIS

DURASI

UANG
SEKOLAH

BIAYA
HOMESTAY

Setiap peningkatan
IELTS 0.5

10 Minggu

AU$4,150

AU$2,950

Total biaya akan tergantung Level awal dari Inggris murid
yang bersangkutan.

Kampus Sydney terletak di pusat kota Sydney, dan sangat
berdekatan dengan Town Hall. Sydney merupakan kota yang
aman dan ramah, dengan pantai yang mengagumkan, taman
yang berlokasi dekat dengan pelabuhan, dan juga memiliki jenis
kuliner yang paling beragam di dunia.
Sydney merupakan peringkat teratas sebagai tujuan wisata dan
bisnis, membuka kesempatan yang luas bagi para siswa untuk
berkarir di bidang pariwisata. Mereka dapat menggunakan
kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman yang berharga
selama proses pembelajaran dan masa kerja praktek.

Cara Pendaftaran

Kehidupan di Kampus
Para siswa di tingkat sarjana (S1) akan belajar dan tinggal di
kampus yang berlokasi di Leura dimana lingkungan telah dibuat
sedemikian rupa sehingga menyerupai suasana di hotel. Hal
ini akan memberikan peluang bagi siswa untuk bersosialisasi
dengan siswa internasional dan pada saat yang bersamaan akan
mempermudah siswa untuk fokus pada pelajaran mereka.
Kampus Leura memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang
aktivitas sehari-hari para siswa seperti perpustakaan yang
dikoordinir oleh staf profesional, ruang rekreasi dilengkapi
dengan TV plasma, meja bola, meja pingpong, lapangan tenis,
lapangan basket, lapangan sepak bola, kolam renang dan area
untuk barbeque. Juga tersedia tiga pilihan tempat makan bagi
para siswa.
Para siswa sarjana (S1) tingkat akhir dan para siswa pascasarjana
(S2) akan belajar di Kampus Sydney. Kampus Sydney yang
dilengkapi dengan fasilitas terkini, terletak di pusat perkantoran
dan lingkungan yang modern, dan lokasi yang sangat strategis
dengan hotel–hotel bertaraf internasional. Juga tersedia
akomodasi dilengkapi dengan perabot yang terletak di pusat kota
bagi para siswa yang berminat untuk menyewa.

Untuk aplikasi dan informasi, silahkan hubungi:

Kantor Administrasi
PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

T +61 2 9307 4600
F +61 2 9283 5092
E enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

bluemountains.edu.au

Cricos Numbers
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J

Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

Fees and information are valid at the time of printing, subject to change - visit www.bluemountains.edu.au

066657B
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