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Alumni Hiram dapat melanjutkan
pendidikan pascasarjana, tinggal,
dan bekerja di seluruh dunia. Mereka memiliki rasa percaya diri tinggi
yang terbentuk dari pengetahuan
dan pengalaman yang didapatkan
selama menuntut ilmu dalam memperoleh gelar sarjana dari universitas seni liberal yang dihargai secara
internasional.

mahasiswa.
• Tenaga pengajar adalah para
dosen yang berkomitmen dalam
keberhasilan mahasiswa, bukan
oleh mahasiswa pascasarjana
yang sedang mengejar gelar
master atau doktor.
• Kalender akademik khusus yang
dinamakan Hiram Plan (Rencana
Hiram), dimana setiap semester
15-minggu terdiri dari sesi komprehensif 12-minggu diikuti oleh
sesi intensif 3-minggu.
• Peluang pembelajaran langsung
yang khusus melalui program
magang dan riset di dalam maupun
di luar kampus Hiram.
• Jaminan Biaya Kuliah – biaya
kuliah tetap sama selama empat
tahun masa studi.
• 88 tenaga pengajar penuh-waktu;
95% di antaranya memiliki gelar
Ph.D. atau gelar sarjana di bidang
masing-masing.

Peringkat Hiram

Program Akademik

Hiram College adalah perguruan
tinggi yang bergengsi, dinamik, dan
bersahabat.
Dalam komunitas akademik, kami
mengenal Anda lebih dari sekadar
nama. Kami peduli akan cita-cita
Anda. Fokus kami adalah pendidikan
S1 yang membantu Anda dalam
lingkungan global yang kompleks
seiring dengan perkembangan zaman.

• Salah satu dari 200 lembaga
pendidikan tinggi tertua di A.S.
• Termasuk sebagai salah satu
perguruan tinggi seni liberal yang
terbaik di A.S. dalam “Washington
Monthly Annual College Guide.”
• Termasuk salah satu lembaga
terbaik untuk pendidikan S1,
menurut edisi tahunan Princeton
Review, “The Best 373 Colleges.”
• Termasuk ke dalam “America’s
Best Colleges” oleh Forbes and
the Center for College Affordability and Productivity.
• Salah satu dari 44 perguruan
tinggi yang merupakan anggota dari organisasi College that
Change Lives.
• Termasuk salah satu dari hanya
10% dari semua perguruan tinggi
dan universitas di A.S. yang
memiliki cabang Phi Beta Kappa.
Phi Beta Kappa adalah komunitas
kehormatan sarjana S1 tertua
dan paling bergengsi di Amerika.
• Terakreditasi penuh oleh Higher
Learning Commission of the North
Central Association of Colleges
and Schools.

Tinjauan Sekilas

• Hiram merupakan institusi sarjana
empat-tahun: Bachelor of Arts
(BA) dan Bachelor of Science
dalam Keperawatan (BSN).
• 1.200 mahasiswa pria dan wanita
tingkat S1 dari 26 negara bagian,
30 negara dan 25 tradisi agama
yang berbeda.
• Lingkungan belajar yang nyaman
dengan ukuran kelas rata-rata 16

Jurusan Utama

Akuntansi & Manajemen Keuangan
Sejarah Seni/Studio Seni
Biokimia
Biologi
Biomedis Kemanusiaan
Manajemen Bisnis
Kimia
Komunikasi
Ilmu Komputer
Menulis Kreatif
Ekonomi
Pendidikan (Lisensi)
Studi Pendidikan
Inggris
Studi Lingkungan
Prancis
Sejarah
Seni Bahasa Terpadu
Matematika Terpadu
Sains Terpadu
Ilmu Sosial Terpadu
Matematika
Musik
Neurosains
Keperawatan (Lisensi)
Filosofi
Fisika
Ilmu Politik
Psikologi
Studi Keagamaan
Sosiologi
Spanyol
Seni Teater

Jurusan Tambahan

Kewirausahaan
Etika
Ilmu Latihan/Olah Raga
Studi Gender
Studi Internasional
Fotografi

Kepemimpinan Publik
Menulis

Studi Pra-Profesional

Pra-Kedokteran Gigi, Terapi Fisik,
Optometri, Studi Podiatri
Pra-Hukum
Pra-Kedokteran
Pra-Kedokteran Hewan

Peluang Lebih Luas

• Penelitian dalam Proyek Genomik
Perguruan Tinggi Hiram (Hiram
College Genomics Project)
• Terlibat dalam penyediaan layanan
kesehatan di Pusat Literatur,
Obat-Obatan dan Biomedis Kemanusiaan Hiram (Hiram’s Center
for Literature, Medicine and
Biomedical Humanities)
• Riset Ilmu Lapangan James H.
Barrow (James H. Barrow Science
Field Station) untuk penelitian,
pelestarian unggas yang hidup di
air dan rehabilitasi margasatwa
• Berhubungan dengan para CEO di
Pusat Kewiraswastaan Terpadu
(Center for Integrated Entrepreneurship)
• Program Beasiswa Mahasiswa
(Student Scholars Program) di
Kepemimpinan Publik Institut
Garfield (Garfield Institute for
Public Leadership)
• Seminar bersama para penulis di
Pusat Lindsay Crane untuk Menulis dan Literatur (Lindsay-Crane
Center for Writing and Literature)
• Program gelar sarjana-ganda
Master Akuntasi lima-tahun
• Program gelar sarjana-ganda
lima-tahun di Teknik Mesin

Informasi Pendaftaran

• Panduan pendaftaran masuk untuk tahun pertama dan mahasiswa
transfer: http://www.hiram.edu/
international-admission/apply
• Nilai minimum TOEFL (minimum
Kertas-500; CBT-173; iBT-61)
atau nilai IELTS 5,5
• Beasiswa Global untuk biaya
kuliah secara parsial berdasarkan
prestasi akademik

Batas Waktu Pendaftaran

• Semester Musim Gugur (Agustus)
- 15 Februari
• Semester Musim Semi (Januari) - 15 Oktober - Hanya untuk
mahasiswa transfer

Dukungan bagi Mahasiswa
Internasional
• Penjemputan gratis di bandara

•

•
•

•
•

untuk mahasiswa internasional
yang baru.
Orientasi internasional dan
dasar-dasar program tahun
pertama yang komprehensif
agar mahasiswa dapat melewati
masa transisi secara lancar dan
untuk berhasil mendapatkan karir
perguruan tinggi di A.S.
Penasihat mahasiswa internasional
yang membantu dalam kebutuhankebutuhan khusus.
Program Keluarga Angkat (Host
Family) dan Bimbingan Rekan
(Peer Mentoring) oleh sesama
mahasiswa.
Tempat tinggal di kampus tersedia
selama libur nasional dan libur
musim panas.
Layanan mahasiswa secara luas
termasuk staf pendukung akademis, pusat menulis dan program
bimbingan gratis, layanan karir
dan pusat kesehatan.

Kehidupan Kampus

• Komunitas mahasiswa, pengajar
dan staf yang bersahabat dan
aman.
• Kampus yang padat dengan
fasilitas akademis, tempat tinggal
dan rekreasional dengan jarak lima
menit berjalan kaki.
• Berbagai pilihan tempat tinggal
tersedia dalam 13 bangunan
tinggal di perguruan tinggi.
• Tempat tinggal dan makan di
kampus selama empat tahun
masa studi.
• Fokus pada keterlibatan dan
kepemimpinan di lebih dari 70 klub
minat khusus, organisasi, ensemble
artistik, antar dan dalam perguruan
tinggi serta tim atletik klub.
• Forum Antar Budaya (Intercultural
Forum) – terdiri dari mahasiswa
internasional dan mahasiswa A.S.
– salah satu organisasi kampus
yang terbesar dan teraktif.

Lokasi

• Kota pelajar yang kecil, di timur
laut Ohio, terletak di antara
Chicago dan New York City.
• Berjarak 56 km dari Cleveland,
Ohio, yang merupakan lokasi
orkestra, museum seni, distrik
teater, Rock and Roll Hall of
Fame, tim olah raga profesional
serta sejumlah tempat pertunjukan musik, restoran dan atraksi
budaya lainnya yang terkenal di
dunia.
• Kampus Hiram dilingkupi oleh
jalur menjelajah dan jalur bersepeda serta dekat dengan lokasi
ski, kano dan Great Lakes.

