
Didirikan pada tahun 1903, Western Michigan University (WMU) telah berkembang 

menjadi salah satu universitas yang ternama diantara perguruan tinggi dan universitas di Ameri-

ka Serikat. 

WMU Ditempatkan di peringkat 100 teratas di antara lembaga-lembaga pendidikan pub-

lik oleh “US News & World Report”, pemberi  peringkat universitas yang disegani di Amerika.  

WMU menawarkan  fasilitas pendidikan terbaik di wilayah Midwest Amerika; dan telah di-

tunjuk sebagai salah satu dari kurang dari 200 universitas riset utama  oleh „Carnegie Classifi-

cation of Institutions of Higher Education‟. 

Selain itu,WMU juga merupakan salah satu sekolah paling terjangkau di negara bagian 

Michigan. Mahasiswa internasional, bila  memenuhi syarat, bisa mendapatkan bantuan keu-

angan, dalam bentuk  hibah, beasiswa, asistensi dan pinjaman. Bahkan, beasiswa Diether H. 

Haenicke , yang berdasarkan prestasi, diciptakan khusus untuk memberikan bantuan keuangan 

kepada mahasiswa internasional yang ingin belajar di WMU. 

 Mahasiswa yang mendaftar di WMU dapat memilih dari 237 program akademik: 140 di 

tingkat sarjana (S-I), 67 di tingkat master (S-II), satu di tingkat spesialis dan 29 di tingkat doc-

tor (S-III). Sebagian besar  kelas diajarkan oleh 855 professor tetap penuh waktu dari WMU;, 

banyak di antara mereka adalah peneliti terkenal atau  seniman. 

 Ratusan tenaga pengajar itu  memiliki pengalaman akademik atau penelitian di luar 

Amerika Serikat, dan pada waktu-waktu tertentu, mereka terlibat dalam kegiatan kerja sama di 

enam benua. Tidak seperti banyak anggota staf pengajar di universitas riset besar lainnya, 

Dosen di WMU, yang paling terkenal sekalipun, sempat meluangkan waktu untuk mengenali 

mahasiswanya and memberikan kesempatan yang cukup kepada mahasiswa yang memenuhi 

syarat  untuk bekerja dengan mereka dalam penelitian and projek-projek kreatif. 

 Mahasiswa juga diberikan akses ke fasilitas berkualitas tinggi, seperti kompleks ilmu 

pengetahuan modern, kampus penerbangan tingkat dunia, gedung  canggih yang sengaja 

dirancang untuk fakultas kesehatan dan pelayanan manusia beserta klinik pelayanan umumnya , 

kampus teknik mutakhir, di sebelah kompleks Teknologi Bisnis dan  Penelitian milik universi-

tas, tempat seni  ternama, dan tempat rekreasi and olahraga untuk mahasiswa yang sangat 

lengkap. 

WMU  menarik mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Pada musim gugur 2009, terdaftar 

lebih dari 1.200 mahasiswa internasional dari 90 negara. Mahaiswa-mahasiswa ini disambutdan 

dibantu dalam proses belajar dan transisi mereka ke dalam gaya hidup Amerika oleh Institusi 

Haenicke untuk Global Education. 

  



Contact Information: 

Diether H. Haenicke Institute for Global Education  

Western Michigan University 

1903 W Michigan Ave. 

Kalamazoo, MI 

49008-5245 USA 

Email: dhi-dept@wmich.edu 

Phone +1(269) 387-5890 

Fax +1(269) 387-0630 

Haenicke Institute sebagai kantor penerimaan mahasiwa internasional memiliki staf penuh 

waktu yang berkualifikasi tinggi untuk memberikan nasihat yang komprehensif and bantuan 

tentang imigrasi. Lembaga ini juga mengoperasikan “Center for English Language and Culture 

for International Students” (CELCIS), yang menyediakan program Bahasa Inggris intensif 

yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa internasional untuk belajar dan mencapai 

sukses di WMU. 

Setiap semester, mahasiswa internasional baru diberikan pengenalan yang komprehensif 

mengenai universitas dan komunitas setempat melalui program orientasi dan pendaftaran ma-

hasiwa internasional. WMU juga membantu mahasiswanya yang berasal dari negara lain 

dengan mendukung hampir 20 kelompok mahasiswa terdaftar yg dibentuk oleh mahasiswa in-

ternasional di kampus. Di antara kelompok yang diwakili adalah Asosiasi Mahasiswa dan Cen-

dekiawan Cina , Himpunan Mahasiswa Muslim, Himpunan Mahasiswa Malaysia, dan Dewan 

Program Internasional. 

Selain itu, Haenicke Institute merencanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun untuk 

memberikan kesempatan bersosialisasi, berekreasi dan berinteraksi lintas-budaya. Salah satu 

dari peluang ini termasuk Festival Internasional tahunan, yang membawa sekitar 3.000 anggota 

WMU dan komunitas setempat bersama-sama untuk merasakan makanan, musik, mode dan 

budaya dari banyak negara yang diwakili oleh mahasiswa dan pengajar dari WMU. 

Manfaat lain dari kuliah di WMU adalah lokasinya. Universitas yang berbasis di Kalama-

zoo, Michigan, menawarkan pengalaman budaya "kota kecil Amerika" serta akses mudah ke 

pusat kota besar seperti Chicago dan Detroit. Dengan populasi sekitar 150.000 penduduk, Kal-

amazoo dan sekitarnya menawarkan kenyamanan dan keramahan sebagai kota menengah yang 

cukup besar untuk mendukung lembaga-lembaga kelas dunia seperti WMU.  

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor WMU International Admissions dan Ser-

vices melalui e-mail: oiss-info@wmich.edu atau melalui telepon: (1-269) 387-5866. 


