Prasarana (laboratorium, ruang kerja mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, common room,
prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses
internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana olah raga dan seni dll.)

Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana untuk mendukung seluruh program
kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya peningkatan mutu proses pembelajaran
di lingkungan Universitas Widyatama, termasuk Program Magister Manajemen diperinci
sebagai berikut:
1)

Ruang Kuliah
Ruang kuliah di Sekolah Pascasarajana dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti
LCD Projector, Layar LCD Projector, Whiteboard, komputer dan sarana lainnya.
Sarana tersebut dapat digunakan di hampir seluruh ruangan kelas sehingga kegiatan
perkuliahan

2)

menjadi

lebih

baik.

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) UTama
Ruang Pojok Bursa digunakan untuk mengetahui kegiatan nyata yang terjadi di Bursa
Efek sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Universitas Widyatama bekerja
sama dengan Anjungan

Bursa Berjangka

dengan membentuk Pojok BBJ,

sedangkan dengan BEI masih penjajagan dengan cikal bakal bekerjasama dengan ETrading yang berlokasi di lantai satu Gedung C.

3) Ruang Business Community Developmnet (BCD)
Disamping itu tersedia sarana dan prasarana Pengembangan Komunitas Bisnis di
ruang BCD (Busineess Community Development) sebagai wadah untuk praktek
kewirausahaan dan koperasi.

4) Laboratorium
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, Universitas Widyatama memiliki
laboratorium terdiri dari: Laboratorium Komputer, Laboratorium Uji Kompetensi,
Laboratorium Hardware dan Jaringan serta Laboratorium Bahasa.

5) Ruang Rapat
Ruang Rapat digunakan bagi dosen Program

Magister Manajemen untuk

mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan
proses belajar mengajar.

6) Ruang Sidang

Ruang Sidang digunakan untuk pelaksanaan Sidang Ujian Akhir.

7) Ruang Seminar dan Ruang Theatre
Ruang Seminar dan Theatre digunakan untuk pelaksanaan Kuliah Umum serta
Seminar

8) Perpustakaan
Sarana perpustakaan berada di Gedung K, dengan gedung terpisah yaitu gedung
Pustakaloka dengan luas 3,537.25 m2, 3 lantai, mengoleksi 10.492 judul atau 25.225
eksemplar buku yang terdiri buku teks, jurnal, majalah, dan koran. Dalam
perkembangannya perpustakaan Universitas Widyatama sudah mulai menyediakan
fasilitas digital library. Selain itu Perpustakaan Widyatama berlangganan Elektronik
Jurnal PROQUEST www.proquest.com/pqdauto serta EBSCO www.ebsco.com.

9) Layanan Informasi Akademik
Layanan

informasi

akademik

melalui

http://ecampus.widyatama.ac.id,

dimana

mahasiswa dapat berinteraksi dengan Dosen, sesama Mahasiswa dan unit
kelembagaan lainnya melalui forum yang disediakan.
10) Internet
Jaringan internet dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen dan karyawan di
laboratorium komputer dan semua ruangan kantor yang ada di Universitas
Widyatama. Tersedia pula WiFi disekitar lingkungan kampus. Setiap mahasiswa,
dosen dan karyawan berhak memiliki akses internet WiFi tersebut.

11) Poliklinik
Layanan kesehatan bagi mahasiswa, dosen dan karyawan Universitas Widyatama
terdapat di kampus, buka setiap hari lengkap dengan tenaga medis dan obat-obatan.

12) Bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
Tersedia fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri serta bank NISP dan

ATM Bank NISP untuk memudahkan civitas akademika dalam melakukan kegiatan
transaksi perbankan.

13) Perparkiran
Sarana parkir yang ada dapat menampung sekitar 400 mobil dan 900 motor. Sistem
pengaturan perparkiran telah ditata sesuai dengan standar layanan yang diinginkan,
untuk menciptakan rasa nyaman.

14) Olah Raga
Untuk seluruh civitas akademika saat ini tersedia lapangan bola basket, panjat
dinding buatan, lapangan bulu tangkis, dan monkey bar.

15) Tempat Ibadah
Masjid untuk umat Islam dan Gedung Sasana Kerohanian yang dipergunakan
kegiatan keagamaan pemeluk Agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Budha dan
Hindu.

16) Foodcourt
Saat ini sudah tersedia Food Festivita foodcourt dengan desain yang menarik dengan
konsep sajian beberapa makanan dengan harga yang terjangkau dari kalangan
mahasiswa dan karyawan. Food Festivita ini terletak di Basement Gedung Graha

Widyatama (Gedung B) dan Graha Widyatama (gedung K) lantai 2.

17) Career Center
Setiap lulusan alumni Universitas Widyatama diusahakan untuk dapat disalurkan ke
berbagai lapangan pekerjaan dilengkapi Ijazah dan transkrip nilai dwi bahasa, InggrisIndonesia.

Fasilitas

pelayanan

purna

studi

bagi

alumni

diselenggarakannya bursa kerja yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

antara

lain,

18) Taman
Suasana hijau di Universitas Widyatama dengan banyak taman dapat membuat
mahasiswa merasa nyaman dalam berinteraksi dengan mahasiswa lainnya dan
memberikan kenyamanan dalam berdiskusi di luar kelas.

Pengalakosian pendanaan untuk mendukung pengadaan dan perawatan seluruh
sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Universitas Widyatama terpusat di tingkat
universitas melalui Biro Prasarana. Program Magister Manajemen merencanakan seluruh

program kegiatan diluar sarana prasana, khususnya untuk peningkatan program
peningkatan suasana akademik yang kondusif dengan melakukan perencanaan diawal
tahun melalui mekanisme yang telah ditetapkan untuk menjadi RKAT.

