Fakta Tentang FIDM

®

KAMPUS

Los Angeles, San Francisco, Orange County & San Diego

AKREDITASI

FIDM merupakan perguruan tinggi profesional swasta khusus yang telah diakreditasi oleh WASC dan NASAD.

JURUSAN

Pemasaran Barang Dagangan, Komunikasi Visual, Desain Grafis, Media Digital, Desain Fashion,
Desain Interior, Pengembangan Produk Barang Dagangan, Manajemen Industri Pakaian, Desain
Perhiasan, Pemasaran & Penjualan Barang Dagangan Industri Kecantikan, Desain Fashion Mutakhir,
Desain Teknis Pakaian, Desain Kostum Teater, Desain Tekstil, Desain Pakaian Rajutan Fashion,
Media Sosial, Desain Alas Kaki, Desain Kostum Film & TV, Pengembangan Produk & Manufaktur
Internasional, Desain & Dekorasi Latar Hiburan, Desain Pakaian Pria, Produksi & Pengembangan
Tekstil, Manajemen Industri Kecantikan, Manajemen Bisnis, dan Studi Profesional. Dua pertiga mata
kuliah ditempuh di jurusan khusus mahasiswa dan sepertiga mata kuliah ditempuh di Departemen
Studi Umum.

PILIHAN GELAR

FIDM merupakan program perguruan tinggi yang ditempuh dalam empat tahun yang menawarkan
Bachelor’s, Associates, dan Associate of Arts Advanced Study Degree Program, serta Program Pasca Gelar
dan Program Transfer (untuk mahasiswa yang sebelumnya pernah belajar di perguruan tinggi). Program
B.S. dan B.A. dapat diikuti oleh lulusan program Gelar A.A. dan A.A. Advanced Study Program Studi Lanjutan
FIDM. Hubungi FIDM untuk mendapatkan rinciannya.

PENGEMBANGAN KARIER

FIDM menghubungkan ribuan lulusan dengan perusahaan nasional dan internasional. Penasihat Karier
membantu mahasiswa dalam menemukan pekerjaan paruh waktu dan magang yang berkaitan dengan
industri selagi menempuh kuliah. Penasihat Karier kami terus bekerja sama dengan alumni setelah lulus
selama mereka tetap bekerja di salah satu bidang yang dilayani oleh perguruan tinggi. Lulusan juga
memiliki akses ke situs web pencarian kerja alumni yang dilengkapi dengan database yang berisi ribuan
kontak perusahaan di Amerika Serikat dan lebih dari 1.800 lowongan pekerjaan setiap bulannya. Lulusan
kami sangat diinginkan oleh perusahaan, dan kami memiliki tingkat penempatan yang tinggi di semua
jurusan kami. Segala sesuatu tentang kurikulum dan sumber daya kami diarahkan untuk memastikan
bahwa lulusan kami benar-benar diburu di pasaran.

BEASISWA
& BANTUAN KEUANGAN

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan ke semua program bantuan
keuangan federal. Bagi warga California, FIDM adalah perguruan tinggi yang mahasiswanya
mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Hibah Cal A, B, dan C. Dana beasiswa senilai ratusan ribu
dolar tersedia bagi mahasiswa FIDM sekarang dan mendatang.

STUDI LUAR NEGERI

FIDM menawarkan studi luar negri setiap tahunnya untuk menjelajahi kota-kota yang terkenal dengan
Fashion, Hiburan, dan Desain Interior. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi
dalam Widyawisata ke New York City, Eropa (sering kali ke London, Paris, Florence, dan Roma) atau
Paris Summer Institute. Selain itu, kami juga menawarkan program pertukaran pelajar dengan sekolah
desain di Prancis, Italia, India, dan Meksiko. Hubungi perguruan tinggi untuk mendapatkan informasi
tentang program khusus yang ditawarkan setiap tahun.

DEWAN PENASIHAT

Dewan Penasihat FIDM beranggotakan lebih dari 100 pemimpin industri dari seluruh penjuru dunia.
Mereka membawa beragam pengalaman dan kepemimpinan mereka ke perguruan tinggi ini, membantu
membimbing dan membentuk kurikulum untuk memenuhi kebutuhan industri yang selalu berubah.

KEHIDUPAN MAHASISWA

Mahasiswa yang berjumlah 7.000 orang dari berbagai penjuru dunia menikmati manfaat dari berbagai
organisasi dan kegiatan mahasiswa di kampus.

PILIHAN TRANSFER

FIDM telah menetapkan perjanjian bersama dengan banyak perguruan tinggi dan universitas untuk
transfer kredit semester. Hubungi FIDM untuk mendapatkan rinciannya.

Los Angeles Campus
213.624.1201
800.624.1200

San Francisco Campus
415.675.5200
800.422.3436

Orange County Campus
949.851.6200
888.974.3436

San Diego Campus
619.235.2049
800.243.3436

This form contains 100% recycled post-consumer papers.
FIDM tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, keadaan cacat, atau usia dalam program dan kegiatan, pekerjaan, dan penerimaannya.

Fakta tentang Perumahan

®

Kantor Urusan Perumahan Mahasiswa di FIDM | Fashion Institute of Design & Merchandising menyediakan
berbagai sumber daya dan rujukan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama untuk memenuhi kebutuhan

mereka masing-masing. Karena perguruan tinggi ini tidak memiliki atau mengoperasikan fasilitas perumahannya

sendiri, kami menyeleksi sejumlah apartemen berperabot lengkap/tidak berperabot dan asrama. Departemen

Perumahan memberikan masukan kepada mahasiswa yang baru masuk dan orang tua mereka dengan cara

memberikan informasi mengenai pilihan, lingkungan, dan rujukan perumahan yang tersedia.

PERUMAHAN MAHASISWA
FIDM mengontrak kompleks apartemen perumahan perusahaan untuk menyediakan
apartemen bersama bagi mahasiswa kami. Kami menyediakan Perumahan Mahasiswa FIDM
di Los Angeles, Orange County, dan San Diego:

LOS ANGELES

Lokasi Perumahan Mahasiswa Los Angeles dapat ditempuh dengan
berjalan kaki dari kampus atau dapat diakses oleh transportasi umum.

ORANGE
COUNTY

Mahasiswa di O range County pada umumnya menggunakan mobil
jemputan bersama-sama dengan mahasiswa lain ke kampus.

SAN DIEGO

Mahasiswa di San Diego dapat menggunakan mobil jemputan bersamasama dengan mahasiswa lain atau menggunakan transportasi umum.

• Semua unit Perumahan Mahasiswa FIDM terdiri dari dua kamar tidur dan dua kamar mandi. Unit ini
dilengkapi dengan mebel, utilitas (listrik, air, gas), kabel dasar, akses internet, dan layanan pembersihan
triwulanan.
• Mahasiswa yang mendaftar terlebih dulu akan mendapatkan fasilitas perumahan ini.
• Mahasiswa diwajibkan untuk membayar seperempat Biaya Perumahan di muka, ditambah Biaya
Penempatan Perumahan satu kali yang tidak dapat dikembalikan pada saat permohonan Perumahan
diajukan. Kedua biaya itu harus dibayar bersama dengan pengajuan permohonan.
• Untuk mendapatkan informasi tentang biaya Perumahan Mahasiswa triwulanan dan jawaban atas
pertanyaan yang sering diajukan lainnya tentang Perumahan Mahasiswa FIDM, silakan kunjungi fidm.
edu/go/housingfaqsasked questions about FIDM Student Housing, please visit fidm.edu/go/housingfaqs

PILIHAN PERUMAHAN LAINNYA
SAN FRANCISCO

Meski kampus San Francisco tidak menawarkan Perumahan
Mahasiswa, akan tetapi tetap ada bantuan, seperti rujukan
untuk membantu mahasiswa menemukan perumahan.

Kami juga merujuk mahasiswa ke pilihan Perumahan lainnya yang tersedia:
• Apartemen
• Asrama mandiri
• Program Homestay
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perumahan, silakan kunjungi bagian
Penerimaan Mahasiswa Baru di FIDM.edu
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