Perkenalkan instruktur pilihan staf program MBA&E
Prof. Dr. Soeren Dressler
Direktur program MBA&E
· Mantan Kepala Sekolah di A.T. Kearney
Management Consultants di Chicago
· Para karyawan sebelumnya lainnya yaitu Arthur
Andersen dan Daimler Benz
· Ahli keuangan dan organisasi profil tinggi
· PhD dari Technical University of Dresden
Prof. Dr. Christian Boettger
Direktur program Teknik Industri di HTW Berlin
· Mantan manajer divisi Siemens AG
· Mengajar matakuliah pemasaran strategis multi
tahap di MBA&E
· PhD dari Free University of Berlin

Prof. Dr. Martin Pohlmann
Profesor produksi dan logistik di HTW Berlin

Silakan lihat rincian program dan pedoman aplikasi di
mbae.htw-berlin.de

Kontak
Informasi

· Mantan kepala bagian logistik dan farmasi
di perusahaan multinasional Schering AG
· Mengajar manajemen mata rantai pasokan
dan manajemen ramping di MBA&E
· PhD dari University of Dortmund

mbae.htw-berlin.de
admission-mbae@htw-berlin.de
Telp. +49 30 5019 2411
Ostendstrasse 1,
kantor PBH-1110
D-12459 Berlin
Kami harap bisa menyambut Anda
ke program!

Terbitan
Mitra industri terpilih:

Penerbit
HTW Berlin, the President
Teks
Antti Kapanen
Foto	Camilla Rackelmann,
HTW Berlin Archive
Desain
Dennis Meier-Schindler
Oktober 2015

Master of
Business
Administration
& Engineering

Struktur program

Pengalaman alumni MBA&E

“Saya benar-benar menyukai seluruh pengalaman
belajar dalam program MBA&E. Program melengkapi saya dengan keterampilan intensif dalam
bidang manajemen - sebuah karir yang ingin saya
kejar. Sebenarnya, saya sudah mendapat pekerjaan
sebelum lulus."
Chusin M. dari Thailand

Pilihan
spesialisasi

MBA&E memilih mahasiswa berdasarkan empat
kriteria utama:

· Manajemen Interdisipliner (IM)
· Manajemen Ramping (LM)
· Manajemen Otomotif (AM)
· Pemerolehan global (GP)
Prinsip-prinsip
desain

"Yang paling saya sukai mengenai program itu
adalah peluang untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai proyek menarik yang mirip
dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi
para manajer setiap hari. Pada saat yang sama,
kami belajar mengenai berbagai macam perspektif
tentang rekan mahasiswa di seluruh dunia.
Maria U. dari Colombia
Semester 1

“Saya memilih MBA&E dikarenakan lingkungan
yang bagus Berlin dan reputasi HTW. Dosen-dosennya sangat bagus, program memiliki staf yang
ramah dan studi wisata dan seminar-seminar
menarik."
Marius B. dari Rumania

MBA&E merupakan program pascasarjana rintisan
dengan empat macam pilihan spesialisasi:

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Kurikulum memadukan konten MBA tradisional
dengan topik-topik teknologi dan spesialisasi
untuk membuat sebuah program dengan keuntungan bursa kerja yang jelas. Program yang
berorientasi praktik dan berisi proyek, ekskursi
dan kunjungan perusahaan.

·
·
·
·
·
·
·

K
 elas
K
 uliah penuh
M
 anajemen umum
T eknologi & Rekayasa
S pesialisasi
E kstrakurikuler / Bahasa Jerman
K
 unjungan perusahaan dan ekskursi

·
·
·
·
·
·
·

K
 elas dan proyek
K
 uliah penuh
M
 anajemen umum
T eknologi & Rekayasa
S pesialisasi
E kstrakurikuler / Bahasa Jerman
K
 unjungan perusahaan dan ekskursi
Tesis master
Gelar MBA&E

/

Internship
(opsional)
Tesis master
Gelar MBA&E

· Latar belakang akademik dan nilai sebelumnya
maupun prestasi-prestasi lainnya
· Banyaknya dan relevansi pengalaman kerja
sebelumnya
· Visi karir dan motivasi untuk berkembang
sebagai profesional di bidang teknik industri
· Kefasihan dalam bahasa Inggris
Prosedur
aplikasi

Silakan lihat situs web kami untuk mengetahui
prosedur aplikasi secara rinci.

Lowongan kerja

Pada umumnya, para lulusan MB&E memiliki peran
antarmuka antara teknik dan administrasi bisnis
pada para karyawan industri yang beroperasi secara
internasional.

MBA&E
pilihan
spesialisasi

IM · M
 enyiapkan manajemen proyek interdisipliner
kompleks
·M
 eningkatkan keterampilan teknis maupun orang
· T ermasuk proyek pembelajaran di mana keterampilan diaplikasikan
LM · Menitikberatkan pada optimisasi produksi, logistik
dan proses adminstratif
· Membuat bermacam-macam lowongan kerja
· Mencakup pusat pelatihan ramping berbasis pada
proses produksi nyata
AM · Menangani kebutuhan khusus sektor
otomotif global
·M
 enggambarkan industri otomotif Jerman
· Lowongan kerja di OEM, pemasok dan konsultasi
GP · M
 enyiapkan pengaturan dan manajemenrpemerolehan
internasional dan proyek-proyek alih daya
· Mencakup aspek teknis, manajerial dan
interkultural proyek-proyek pasokan global.

