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MAGISTER AKUNTANSI
ACCOUNTANT OF TOMORROW:
BE A GLOBALLY RECOGNIZE ACCOUNTING
PROFESSIONAL

MAGISTER AKUNTANSI
Magister Akuntansi dirancang khusus bagi para sarjana maupun praktisi akuntansi yang tertarik meningkatkan keahlian
akuntansi, terutama dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pelaporan keuangan dan proses audit.
Dengan cakupan pengetahuan lanjutan dalam bidang akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen dan
penerapan teknologi informasi, program ini sangat tepat untuk Anda yang ingin meningkatkan karir hingga ke level
manajerial.
Penerapan kurikulum yang berbasis kebutuhan profesi dan berstandar internasional serta berorientasi pada penerapan
teknologi informasi, menjamin lulusannya mampu mengembangkan strategi pelaporan keuangan, auditing dan
pengembangan proses bisnis dengan memanfaatkan komponen teknologi informasi yang relevan dalam
mengoptimalkan keberlangsungan bisnis.

KEUNGGULAN
Magister Akuntansi di BINUS GRADUATE PROGRAM memiliki keunggulan antara lain:
Mata kuliah yang ditawarkan berorientasi pada
sertifikasi profesi dan penerapan teknologi informasi
Kombinasi pengetahuan teoritis dengan wawasan
praktis yang disampaikan melalui dosen tamu, studi
kasus dan aktifitas laboratorium komputer
Pembekalan pengetahuan penelitian bisnis untuk
mendukung karir sebagai seorang manajer yang harus
memiliki kemampuan pengambilan keputusan
berdasarkan hasil-hasil penelitian.

Selain ilmu teoritis, mahasiswa juga terbekali oleh
pengalaman langsung dari para pengajar yang sudah
terjun di bidang akuntansi
Kuliah tamu menghadirkan dosen tamu yang
berkualifikasi profesi standard nasional maupun
internasional
Gedung kampus yang modern dengan fasilitas
pembelajaran berstandar teknologi tinggi

KOMPETENSI LULUSAN
Para lulusan dipersiapkan untuk memiliki kompetensi dalam:
Pemahaman akan standar akuntansi (International Financial Reporting Standards) dan standar audit (International
Standards on Auditing) secara global dan penerapannya pada lingkungan perekonomian nasional
Pemahaman terhadap tren pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi dan teknik audit berbantuan komputer
Kemampuan mengembangan proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi yang relevan, serta aspek
sumber daya perusahaan, kinerja dan visi-misi perusahaan

DESKRIPSI PEMINATAN
• Management Accounting
• Assurance and Attestation

PROSPEK KARIR
Berpeluang meningkatkan karirnya ke level
manajerial pada perusahaan multinasional, sebagai:
• Auditor Eksternal
• Auditor Internal
• Akuntan Manajemen

TEMPAT PERKULIAHAN
BINUS UNIVERSITY
Kampus Anggrek
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27,
Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia

ADMISI
t. (+62-21) 53 69 69 69
t. (+62-21) 53 69 69 99
f. (+62-21) 535 0655
e. pmbbinusgraduate@binus.edu

Daftar online: admissions.binus.ac.id
graduate.binus.ac.id

