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Didirikan oleh Yayasan Pendidikan Agung Podomoro, dan dengan dukungan
penuh dari perusahaan induk terkemuka, Agung Podomoro Group,
menjadikan Universitas Podomoro sebagai tempat yang sempurna untuk
belajar. Kami mengembangkan kerangka kurikulum dan metodologi
pengajaran berbasis industri melalui pembelajaran berbasis kerja, sehingga
siswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat
dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan industri.
Kerjasama dengan Babson Global, Inc., pemimpin dunia dalam pendidikan
kewirausahaan, mempersiapkan mahasiswa Universitas Podomoro secara
akademis dan praktis untuk memulai bisnis baru atau menjadi inovator dalam
organisasi yang ada secara nasional dan internasional.

PODOMORO UNIVERSITY



Menjadi Universitas berbasis kewirausahaan yang berbudaya Indonesia dan
berkualitas internasional.

VISI

Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kewirausahaan dengan
menerapkan teori dan praktik
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi
Membangun kebanggaan dan keunggulan atas Universitas
Menyelenggarakan pengendalian mutu proses pembelajaran yang
mengacu pada standar internasional
Menghasilkan lulusan berjiwa kewirausahaan yang memiliki kompetensi
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbudaya Indonesia
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MISI

NILAI

Harmoni
Keberagaman dalam bekerja dengan lingkungan internal dan eksternal
Universitas Agung Podomoro
Tangguh
Tidak mudah menyerah, Ulet dan bekerja keras pantang mundur
Mutu
Menjaga mutu dan kualitas Universitas Agung Podomoro
Ramah Lingkungan
Memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam keberlanjutan Universitas Agung
Podomoro



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo
Buddhaya, Salam Kebajikan.

Universitas Agung Podomoro memiliki visi Menjadi universitas
berbasis kewirausahaan, berbudaya Indonesia dan berkualitas
Internasional. 

Memasuki kondisi New Normal diinterpretasi melalui spirit
Entrepreneurship Universitas Agung Podomoro, atas kondisi
ketidakpastian, perubahan yang besar dan konstan, krisis dan
memprediksi masa depan, sehingga diperlukan kelincahan kita
untuk segera beradaptasi, membuka diri dan merangkul
peluang. 

"Embracing opportunities" merupakan tema Dies Natalies
Universitas Agung Podomoro ketujuh. Pandemi COVID-19 yang
kita hadapi saat ini tidak menjadikan Universitas Agung
Podomoro berhenti berkarya. Justru perayaan Dies Natalis ke-7
ini menjadikan momentum bagi Universitas Agung Podomoro
untuk bergerak maju dalam berinovasi dan berdaya saing dalam
kancah persaingan global. 

Seiring dengan kondisi saat ini, penyesuaian - penyesuaian
kegiatan pun dilakukan. Dalam adaptasi kebiasaaan baru atau
yang kita kenal dengan adaptasi new normal berbagai aspek
khususnya dalam pendidikan dapat menjadi sebuah
kesempatan dan tantangan baru bagi civitas akademika untuk
berinovasi dan berkarya sesuai kompetensi di bidang masing -
masing. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rector's Speech

Bacelius Ruru
Rektor



STATUS AKREDITASI

Manajemen Rekayasa dan Konstruksi       C
Arsitektur                                                            C
Entreneneurship                                               C
Bisnis Perhotelan                                              Baik
Hukum Bisnis                                                     C
Akuntansi                                                            C
Perencanaan Wilayah dan Konstruksi        C
Desain Produk                                                    C
      



2019 - 2020 HIGHLIGHTS 



2019 - 2020 HIGHLIGHTS SERTIFIKASI DOSEN 

2019 - 2020 HIGHLIGHTS RASIO DOSEN TERHADAP
MAHASISWA 



2019 - 2020 HIGHLIGHTS PENELITIAN DOSEN

2019 - 2020 HIGHLIGHTS PKM DOSEN



2019 - 2020 HIGHLIGHTS PUBLIKASI DOSEN

2019 - 2020 HIGHLIGHTS PKM DOSEN


