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BAB II 

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS 

 

2.1 Sejarah Universitas Tempat Pelaksanaan Academic Visit 

Universiti Utara Malaysia didirikan tahun 1984 terutama untuk 

mengembangkan dan mempromosikan pendidikan manajemen di negara ini. 

Program akademiknya terutama diarahkan untuk menyediakan spektrum luas 

pengetahuan akademik dan keterampilan intelektual di bidang manajemen, 

akuntansi, ekonomi, teknologi informasi, administrasi publik, manajemen 

sumber daya manusia, kewirausahaan, keuangan dan perbankan, hukum, 

pemasaran, manajemen teknologi, komunikasi, pekerjaan sosial, multimedia, 

pendidikan, ilmu keputusan, hubungan internasional, manajemen bisnis, 

pariwisata, administrasi muamalat, manajemen pengembangan, logistik dan 

transportasi, perhotelan, manajemen risiko dan asuransi, teknologi media, 

ilmu manajemen agribisnis, matematika bisnis, statistik industri dan 

konseling. Universiti Utara Malaysia juga bertindak sebagai katalis untuk 

pembangunan sosial-ekonomi di wilayah utara semenanjung Malaysia. 

Diperkirakan bahwa infrastruktur dasar Universitas, fasilitas canggih dan 

sumber daya manusia internasional akan memberikan dorongan yang sangat 

dibutuhkan untuk mengembangkan dan mempertahankan sebagian besar. 

Selain bisnis intinya menyediakan pengajaran berkualitas, melakukan 

penelitian yang luas, dan mempromosikan budaya publikasi ilmiah, 

Universitas akan berkontribusi pada pengembangan sosial, ekonomi dan 

intelektual masyarakat di luar kampus. Universitas memiliki peran penting 

untuk dimainkan ketika melibatkan komunitas lokal di sekitarnya dalam 

proyek berbasis komunitas, dalam mengembangkan atau memperkuat 

kemitraan komunitas-universitas melalui kolaborasi dengan lembaga 

pemerintah lainnya dan / atau sektor swasta. 
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2.2 Visi dan Misi Univerisitas Academic Visit 

2.2.2 Visi Univerisitas Tempat Pelaksanaan Academic Visit 

Menjadi universiti pengurusan terkemuka. 

 

2.2.3 Misi Univerisitas Tempat Pelaksanaan Academic Visit 

1. Kami mendidik pemimpin berperwatakan holistic untuk 

berbakti kepada komuniti global. 

2. Menjadi pusat keunggulan akademik yang konsisten secara 

konsisten dalam pengajaran dan pembelajaran, penelitian, 

konsultasi, dan publikasi di bidang manajemen, dan, pada saat 

yang sama, untuk menghadirkan sumber daya manusia yang 

sangat kompeten yang berkomitmen untuk melayani dalam 

pengembangan bangsa dan seluruh umat manusia. 

 

2.3 Lokasi Univerisitas Tempat Pelaksanaan Academic Visit 

Gambar 2.2.1 Lokasi Universiti Utara Malaysia di 06010 Sintok, Kedah Darul Aman, 

Malaysia. 
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2.4 Struktur Organisasi Tempat Pelaksanaan Academic Visit 

Tabel 2.3.1 Struktur organisasi Universiti Utara Malaysia 

 


