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Menjelang Akhir tahun ajaran 2020/2021, siswa kelas XII telah mempersiapkan Ujian Akhir Nasional,
mereka juga sibuk untuk mempersiapkan masuk ke Perguruan Tinggi.
Masih banyak siswa yang bingung hendak kemana mereka melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih
program studi. Ini merupakan gerbang awal penentuan nasib dan masa depan para siswa.
Hasil penelitian Indonesia Cateer Center Network (ICCN) pada yahun 2017, menunjukan 87 persen
mahasiswa indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya.
Siswa yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dihadapkan dengan dua pilihan. Perguruan
Tinggi Negri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Untuk para Siswa sebaiknya mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan menimbang
beberapa hal agar tidak salah. Universitas Pakuan atau yang dikenal dengan UNPAK, merupakan salah
satu kampus swasta yang berlokasi di Kota Bogor.

Bagi siswa yang sedang bingung memilih kampus, berikut adalah alasan mengapa memilih kuliah di
UNPAK yang bisa jadi bahan pertimbangan.

Lokasi Kampus Unpak Strategis
Kampus Universitas Pakuan Terletak di Kota Bogor, Jl. Pakuan, Tegallega. Jalan ini salah satu akses
menuju ibu kota. Para calon Mahasiswa tidak perlu khawatir, karena mudah diakses apalagi hanya 10
menit dari Jalan Tol. Selain letaknya yang strategis, lokasinya pun nyaman.

Akreditas dan P restasi Kampus
Universitas Pakuan telah tercatat memiliki akreditasi B atau baik sekali. Unpak menjadi salah satu PTS
terbaik di Bogor. Saat ini Universitas pakuan meraih penghargaan sebagai "Perguruan Tinggi dengan
Jumlah Guru Besar Terbanyak se Jawa Barat-Banten".

Memiliki banyak pilihan Fakultas
Unpak memiliki pilihan fakultas yang diminati banyak orang pada Program studi S1,S2,S3, maupun
Vokasi, seperti:





S1 (Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum,
Fakultas Matematika dan Ipa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik).
S2 (Administrasi Pendidikan, Manajemen Lingkungan, Hukum, Manajemen, Pendidikan Ipa,
Peremcanaan Wilayah dan Kota).
S3 (Manajemen Pendidikan, Ilmu Manajemen)
Vokasi (Akuntansi, Manajemen Pajak, Perbankan dan Keuangan, Teknik Komputer, Sistem
Informasi).

Kerjasama dengan banyak perusahaan
Banyak perjanjian kerjasama antara Unpak dengan perusahaan-perusahaan di berbagai bidang untuk
memfasilitasi para mahasiswanya.
Berbagai pelatihan atau internship dibuat untuk para mahasiswa agar bisa mengenal dunia kerja.
Unpak pun menjalin kerja sama dengan luar negeri dan berbagai prestasi lainnya yang pasti akan sangat
mempengaruhi kealumnian kamu.

Tenaga Pengajar Kompeten
Unpak memiliki tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya. Jumlah dosen tercatat sebanyak
377.Para dosen ini merupakan lulusan S2 dan S3 dari universitas terkemuka luar dan dalam negeri.

Usia Kampus
Unpak merupakan lanjutan dari Universitas Bogor yang berkiprah selama hampir 2 dekade sampai
dengan tahun 1980. Pada tanggal 1 November 1980, Universitas Bogor secara resmi berganti nama
menjadi Universitas Pakuan dibawah Yayasan Kartika Siliwangi.

Terjangkau Oleh Lapisan Masyarakat
Unpak sangat direkomendasikan untuk para karyawan, pengusaha, siswa, dan berbagai profesi yang ingin
kuliah tanpa meninggalkan pekerjaannya. Karena Unpak memiliki program kelas karyawan.
Tidak perlu khawatir merasa kesulitan membagi waktu antara untuk pekerjaan dan kuliah serta untuk
waktu pribadi. Apalagi, buat mereka yang sudah berkeluarga.
Nah tips diatas bisa menjadi bahan pertimbangan kamu untuk memilih kuliah di Unpak. Kamu tetap harus
membuat riset untuk menemukan yang paling baik, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhanmu.
Kamu juga harus mempunyai prestasi yang baik dan lulus ujian. Yuk, persiapkan diri sebelum masuk PTS
impian.

