Universitas Umum Unggulan
University at Buffalo (UB) adalah salah satu universitas umum terbaik di wilayah Timur Laut Amerika Serikat dan juga merupakan
lembaga pendidikan yang sangat berprestasi. UB, yang berdiri semenjak tahun 1846 ini merupakan universitas terbesar di antara 64
jaringan kampus-kampus State University of New York (SUNY). UB juga menawarkan program sarjana (S1) dan pasca-sarjana (S2 & S3)
yang paling lengkap. UB merupakan anggota dari Association of American Universites yang sangat terkemuka, dan juga memiliki
peringkat yang tinggi sebagai universitas umum yang berpusat kepada penelitian. Kendati demikian, UB adalah sebuah universitas
umum yang sangat terjangkau dari segi ekonomi.
Fakultas dan Program Bergelar
UB memiliki fakultas berbobot yang jumlahnya hampir mencapai 2000 orang, yang 95 persen diantaranya bergelar doktor (S3) atau
gelar setara lainnya. UB menawarkan 300 program bergelar tingkat Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).
College of Arts & Sciences
Architecture & Planning
Dental Medicine

Education
Engineering & Applied Sciences
Public Health & Health Professions

Medicine
Law
Management

Social Work
Nursing
Pharmacy

Jumlah Mahasiswa
Terdapat 29.000 mahasiswa, diantaranya 5.000 mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 100 negara yang berbeda.
Kriteria Pendaftaran
Pendaftaran bagi mahasiswa internasional dikaji berdasarkan:
1. Kualifikasi Akademik dan Sebagainya: rekor akademik pendaftar (dengan nilai rata-rata B).
2. Kemampuan Bahasa Inggris: kriteria minimal universitas adalah TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dengan skor 550
paper-based, 79 internet-based (tanpa nilai komponen dibawah 15), atau IELTS dengan skor 6.5 (tanpa nilai komponen dibawah
6.0).
Pendaftar Program Sarjana (S1) (pendaftar baru atau transfer) yang memiliki skor TOEFL dan IELTS dibawah kriteria minimal
seperti yang tercantum diatas akan dipertimbangkan untuk penerimaan bersyarat, dan diwajibkan untuk mengambil pelajaran
Bahasa Inggris khusus pada semester pertamanya.
Untuk Pendaftar Program Pasca Sarjana (S2 & S3), beberapa departemen mungkin akan memerlukan kriteria skor yang lebih
tinggi, berdasarkan kriteria programnya.
3. Ujian yang distandarkan: Bagi pendafar program sarjana (S1), sangat disarankan, walau tidak diwajibkan, untuk mencantumkan
hasil SAT I-nya jika ada. Bagi pendaftar program pasca-sarjana, (S2 & S3) GRE, GMAT dan ujian setara lainnya bisa dijadikan kriteria
dasar pendaftaran oleh departemen masing-masing.
4. Sumber pembiayaan/keuangan: Seluruh pendaftar diwajibkan untuk mencantumkan dokumen sumber pembiayaan atau
keuangan individu sebelum sertifikat persyaratan untuk memasuki atau tinggal di Amerika Serikat dengan status pelajar dapat
diterbitkan.
Langkah Pendaftaran
Formulir pendaftaran program sarjana (S1) dapat langsung dikirim ke Kantor Pendaftaran Internasional (International Admissions
Office). Untuk jadwal penerimaan mahasiswa baru semester musim gugur (Fall semester), waktu pendaftaran yang disarankan adalah
bulan Februari. Sebaliknya, untuk jadwal penerimaan semester musim semi (Spring Semester), waktu pendaftaran yang disarankan
adalah bulan Oktober. Pendaftaran program pasca sarjana (S2 & S3) harus dikirim langsung kepada departemen program masingmasing. Waktu penutupan pendaftaran setiap departemen berbeda.
Orientasi
Orientasi diwajibkan bagi seluruh mahasiswa. Orientasi diselenggarakan seminggu sebelum semester musim gugur atau semester
musim semi dimulai.
Kalendar Akademik
Setiap tahunnya, terdapat dua semester (Semester musim gugur: Akhir Agustus higga pertengahan Desember. Semester musim semi:
pertengahan January hingga awal Mei) yang setiap jangka waktunya 15 minggu. Selain itu, UB juga memberi kesempatan untuk
pendidikan intensif di sesi khusus musim panas yang berada antara bulan Mei dan Agustus.
Biaya (Dalam $USD)*
Pendidikan
Biaya Lain/Biaya Hidup Total (Tahun Akademik 9 Bulan)
Sarjana:
$24,180
$19,079
$43,259
Pasca-Sajana:
$22,210
$18,435
$40,645
*Biaya dapat berubah tanpa sepengetahuan khusus. Jumlah yang tercantum belum termasuk buku pejaran dan biaya
perorangan yang berada diluar kebutuhan akademik.

Bantuan Keuangan
Mahasiswa pasca-sarjana (S2 & S3) dapat menerima fellowship (beasiswa tanpa ikatan) atau assistanships (beasiswa dengan ikatan
bimbingan dan penelitian), dan juga tuition waiver (pengabaian biaya pendidikan yang ditawarkan oleh departmen programnya
masing-masing). Lowongan pekerjaan terbatas yang berada di dalam areal kampus UB juga ditawarkan bagi untuk pemegang visa “F”
(Pelajar) dan “J” (Pertukaran Pelajar).
Bagi mahasiwa sarjana (S1), UB menawarkan International Freshman Scholarship yang memberikan beasiswa sejumlah $5,000 per
tahunnya. Beasiswa ini berdasarkan kemampuan dan rekor akademik sekolah menengah atas mahasiswa yang mendaftarkan diri ke
UB. Pengajuan nilai SAT tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan bagi pendaftar beasiswa. Penerima beasiswa pada umumnya
mempunyai nilai rata-rata minimal B+ dengan nilai SAT minimal 1200 (hanya komponen mathematics dan critical reading). Formulir
pendaftaran untuk beasiswa yang terpisah tidak diperlukan. Pengkajian akan dilakukan bersamaan dengan formulir pendaftaran
masuk mahasiswa tersebut. Beasiswa ini terbuka dan ditawarkan khusus untuk mahasiswa yang sudah menjadi pemegang atau akan
menjadi pemegang Visa F-1.
*Informasi Beasiswa untuk program sarjana (S1) dapat ditemukan di website kami:
buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships
English Language Study
English Language Institute (ELI) di UB menawarkan program Bahasa Inggris khusus serta pelatihan pre-akademik yang diberikan pada
semester musim gugur, semester musim semi, dan semester musim panas. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mohon
hubungi:
*Tel: +1-(716)-645-2077 Faksimili: +1-(716)-645-6198 E-mail: elibuffalo@buffalo.edu
Web Site: buffalo.edu/eli
Tempat Tinggal
UB menyediakan sarana asrama dan apartmen khusus untuk mahasiswa. UB menjamin kepastian keberadaan tempat tinggal kampus
bagi mahasiswa-mahasiswa internasional dengan syarat: pendaftaran diri untuk tempat tinggal serta pembayaran depositnya
dituntaskan sebelum 1 Mei (untuk pendaftaran semester musim gugur), atau 1 Desember (untuk pendaftaran semester musim semi).
*Mohon kunjungi website kami di buffalo.edu/campusliving untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat tinggal.
Kampus
Kampus UB merupakan salah satu kampus termoderen di Amerika Serikat dengan teknologi yang paling mutakhir pada ruangan kelas,
laboratorium, komputer dan fasilitas perpustakaannya. Kampus UB berlokasikan di daerah Amherst yang berjarak hanya beberapa
menit dari pusat kota Buffalo.
Kehidupan Mahasiswa
UB memiliki sarana olah-raga, rekreasi dan fasilitas hiburan lainnya yang sangat lengkap. Terdapat 450 asosiasi mahasiswa yang
termasuk lebih dari 25 asosiasi mahasiswa internasional, hobi dan kegemaran, konser, film, dan aktivitas budaya yang beraneka ragam.
Salah satunya adalah Indonesian Student Association (PERMIAS) yang sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan misi budaya
- https://www.facebook.com/permias.ub?fref=ts
Komunitas Buffalo
Buffalo adalah kota terbesar kedua di Negara bagian New York Buffalo. Buffalo memiliki iklim empat-musim. Selain itu, Buffalo juga
memberikan fasilitas dan pelayanan selayaknya sebuah kota besar, di dalam suasana tentram dan ramahnya kota kecil. Buffalo adalah
kota yang sangat nyaman dan aman bagi mahasiswa internasional. Para pelajar akan menemukan keunikan dan suasana baru yang
tak terlupakan selama menuntut ilmu di Buffalo.
Lokasi Buffalo
Lokasi Buffalo terdapat dalam jangkauan waktu satu jam terbang dari kota-kota besar seperti New York City, Washington, Boston,
Philadelphia and Chicago. Letak Buffalo berseberangan langsung dengan Sungai Niagara dan Kanada. Niagara Falls, yang merupakan
salah satu dari keajaiban alam, berada hanya dalam jangka waktu 20 menit melalui kendaraan dari kampus UB. Selain itu juga Toronto,
Kanada, salah satu kota metropolitan terbesar di Benua Amerika, terdapat hanya dalam jangka waktu 90 menit di Utara Buffalo melalui
kendaraan.
Untuk informasi program sarjana (S1), mohon hubungi:
International Enrollment Management
411 Capen Hall,
Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A
Tel: (716) 645-2368
Faks: (716) 645-2528
Email: intiem@buffalo.edu
Website: buffalo.edu/ApplyUB

Untuk informasi pasca-sarjana (S2 & S3), mohon hubungi:
The Graduate School
408 Capen Hall,
Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A.
Tel: (716) 645-3482
Faks: (716) 645-6998
E-mail: grad@buffalo.edu
Website: grad.buffalo.edu

