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Program Studi

Arsitektur Universitas Bosowa, saat ini berakreditasi B.

Semenjak diakuisisi oleh Yayasan Aksa Mahmud pada tahun 2014, Visi Misi
berubah sesuai dengan Visi Misi terbaru Universitas. Visi Prodi kami adalah
“Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
dengan Menghasilkan Lulusan Sarjana Arsitektur yang Profesional, Berkualitas,
Berjiwa Entrepreneur, serta Berwawasan Global, Berbasis IPTEK”. Berdasarkan Visi
ini kemudian dijabarkan ke dalam 5 misi, yaitu: (1) Menyiapkan lulusan yg mampu
bersaing secara global, (2) menyelenggarakan organisasi & administrasi pendidikan
yang efektif, efisien, akuntabel & berkelanjutan, (3) menyelenggarakan proses
pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas & relevan dgn kebutuhan
masyarakat, (4) melakukan penelitian di bidang arsitektural , dan (5) melakukan
pengabdian kepada masyarakat.
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, prodi Arsitektur kemudian menyusun
kurikulum 2014-2019 dengan masa studi minimal 4 tahun. Untuk lulus sebagai
sarjana Arsitektur, ada 145 SKS yang harus dilulusi yang terdiri dari 59 mata kuliah.
Mata kuliah ini terbagi atas 52 mata kuliah wajib dan 6 mata kuliah pilihan (wajib
minimal mengambil 2 mata kuliah pilihan). Mata kuliah yang disusun dalam
kurikulum ini, menyesuaikan dengan visi misi program studi. Seperti misalnya mata
kuliah Arsitektur dan Wira Usaha, kewirausahaan untuk menunjang lulusan agar
dapat “berjiwa Entrepreneur”. Untuk menunjang lulusan yang berwawasan global,
kami menyusun mata kuliah Bahasa Inggris 1-3 agar mahasiswa dibiasakan
memahami dan bercakap dalam bahasa Inggris agar mudah menerima informasi
dari luar. Selain tentu saja mata kuliah keahlian yaitu Studio Perancangan 1-6,
Struktur dan Konstruksi bangunan 1-4, dan sebagainya.
Mengingat kurikulum ini akan berakhir tahun 2019, sehingga kami akan
mempersiapkan untuk lokakarya kurikulum baru. Diharapkan kurikulum baru ini
nantinya dapat membantu Unibos dalam rangka memperbaiki kualitas lulusan agar
dapat diterima di dunia kerja sesuai kebutuhan era revolusi 4.0 saat ini. Adanya

kegiatan raker Aptari ini, khususnya yang membahas kurikulum, diharapkan dapat
membantu kami dalam kegiatan lokakarya kurikulum nanti.

