
Rotterdam Business School 

Rotterdam  Business  School memiliki  spesialisasi  dalam  bidang  bisnis  internasional  dan 
manajemen. Didirikan  pada  tahun  1990,  Rotterdam  Business  School merupakan  bagian 
dari Rotterdam University, University of Applied Sciences sejak tahun 2002. Program yang 
ditawarkan untuk jenjang S1/strata 1 (Bachelor) dan S2/strata 2 (Master) diberikan dalam 
bahasa  Inggris,  untuk mempersiapkan  para  siswanya memiliki  karir  yang  sukses  dalam 
bisnis  internasional. Kami memiliki  sekitar 1000  siswa dari 40 negara, yang memberikan 
keuntungan untuk bertukar pengalaman mengenal berbagai budaya.  

Disinilah Awal Bisnis Internasional  
Sebagai  kota  pelabuhan  yang  dinamis,  Rotterdam  merupakan  lokasi  sempurna  untuk 
memulai  karir  studi  internasional.    Sebagai  pelabuhan  terbesar  di  Eropa,  Rotterdam 
memiliki  jaringan  perdagangan  dan  transportasi  global.  Faktor  utama  kesuksesan  kami 
adalah karena kami terhubung erat dengan denyut nadi kota.. Rotterdam Business School 
ingin  dekat  dengan  masyarakat  dan  mengajarkan  para  pelajar  untuk  selalu 
menghubungkan  pengetahuan  dan  kemampuan  mereka  dengan  rasa  tanggung  jawab 
sosial, kami juga banyak bekerja sama dengan berbagai bisnis dan organisasi. Hal tersebut 
menguntungkan baik bagi dunia kerja dan juga kualitas pendidikan kami.  

Model Pendidikan Rotterdam  
Pendidikan  di  Rotterdam  Business  School mengacu  pada Model  Pendidikan  Rotterdam  
(Rotterdam  Education  Model,  REM)  yang  merupakan  gabungan  antara  kumpulan 
pengetahuan,  pengalaman  praktis  dan  pengembangan  diri.  Seluruh  program  sudah 
termasuk  kerja  praktek  dan  belajar  atau  penempatan  kerja.  Program  ini  memberikan 
kesempatan  kepada  pelajar  untuk  mendapatkan  pengalaman  pada  bidangnya  dan 
merasakan bisnis internasional sebelum mereka lulus.  

Program Studi 
Selama program berlangsung, pelajar menghadiri kelas setiap hari, kurang lebih 5 jam per 
harinya.  Diluar  waktu  kuliah,  pelajar  belajar  mandiri  atau  mempersiapkan  presentasi. 
Setiap  ruang  kelas  terdiri  dari  20‐30  pelajar  internasional.  Jika  Anda  membutuhkan 
bantuan dalam program studi, tutor pribadi tersedia bagi Anda.  

Program Kami 
Rotterdam Business School menawarkan 
beberapa program dalam bahasa Inggris, 
antara lain: 

Bachelor (S1) 
‐ International Business and Management 
Studies  
‐ Trade Management for Asia 
‐ International Business and Languages 

Master (S2) (program satu tahun) 
‐ Consultancy & Entrepreneurship 
‐ Finance & Accounting 
‐ Logistics Management 

Pre‐courses 
Membutuhkan persiapan lebih untuk 
memulai program S1 dan S2 kami? Silahkan 
daftar pada salah satu program persiapan 
bisnis kami.  
‐ Pre‐Bachelor  6 – 12 bulan 
‐ Pre‐Master  6 – 12 bulan 



 
Penghargaan dan Tujuan 
Rotterdam  Business  School  bertujuan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  untuk 
mempersiapkan  para  pelajar  berkarir  dalam  bisnis  internasional.  Beberapa  usaha  yang 
dilakukan antara lain: 

- Seluruh program studi  jenjang S1  (strata 1) dan S2  (strata 2)  telah  terakreditasi 
oleh NVAO (Dutch‐Flemish Accreditation Organization). Organisasi ini melakukan 
tinjauan terhadap kualitas program. 

- Rotterdam Business School memberikan penghargaan bagi para unggulan dengan 
cara menawarkan MERIT Fund bagi para pelajar unggulan yang bukan dari Eropa 
setelah tahun pertama mereka di program S1 (strata 1).  

- Program studi Bisnis dan Managemen Internasional telah memperoleh dua AISHE 
certificate.  AISHE  (Auditing  Instrument  for  Sustainability  in  Higher  Education) 
merupakan  sebuah  instrumen  untuk  mengukur  integrasi  pengembangan 
berkelanjutan sebagai pokok dalam kurikulum pendidikan tinggi. 

Tinggal di Rotterdam 
Rotterdam Business School dapat menyediakan akomodasi pada semester pertama bagi 
pelajar  internasional yang diterima pada salah satu program studi. Kamar dapat disewa 
per periode dengan biaya € 350* per bulan, termasuk biaya lainnya (listrik, gas,dll). Lokasi 
asrama  dekat  dengan  kampus.  Siswa  dapat  menggunakan  transportasi  publik  atau 
sepeda,  yang  sangat  umum  di  Belanda.  Rotterdam  Business  School  sangat menyadari 
pentingnya keamanan dan kenyamanan para siswanya. Kami akan berusaha sepenuhnya 
untuk merealisasikan tujuan kami.  (*dapat berubah sewaktu‐waktu) 
 
Asuransi 
Pada saat Anda mempersiapkan tinggal di Belanda, sangatlah penting untuk  memastikan 
Anda  mempunyai  asuransi  yang  cukup  selama  tinggal.  Rotterdam  Business  School 
membantu mengurus asuransi Anda.  
 
Visa 
Siswa dari luar Eropa (EU/EER) yang akan mengambil program (pre‐) Bachelor (S1), (pre‐) 
Master  (S2)  atau program pertukaran di Rotterdam Business  School  lebih dari 3  (tiga) 
bulan diharuskan memiliki visa. Rotterdam Business School akan membantu mengajukan 
visa.  
 
Aplikasi 
Jika  Anda  berminat  untuk  belajar  di  universitas  kami,  silahkan  hubungi  agen  atau 
perwakilan kami untuk persyaratan lebih lanjut. Batas akhir pendaftaran adalah:  
 
Mau tahu lebih banyak?  
Informasi  lebih  lanjut  (dalam  bahasa  Inggris)  dapat  ditemukan  di 
www.rotterdambusinessschool.nl  
 
Informasi dalam leaflet ini tidak mengikat secara hukum 
 
 
 
 


