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Liga Inbound Mobility merupakan satu bagian dari kegiatan Liga 
Internasionalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan semangat 
internasionalisasi dan partisipasi departemen dalam inisiasi dan 
implementasi kerja sama dengan mitra ke kancah global, utamanya 
mengundang akademisi dunia dan mahasiswa internasional untuk 
beraktivitas di departemen di ITS.

Tujuan

Target
● Dosen
● Mahasiswa



Kriteria yang 
dilombakan

No Kriteria Kuantitas

1 Jumlah International Guest Lecture 
Program

Kegiatan

2 Jumlah Short program Kegiatan

3 Jumlah Mata kuliah yang diajar oleh 
dosen internasional

Per mata kuliah

4 Jumlah Inbound international students Orang

5 Jumlah Inbound international lecturers Orang

6 Jumlah Adjunct Professor Orang



Detail Kriteria

● Mata kuliah yang diajar oleh pengajar internasional

● Mata kuliah yang disinergikan dengan mata kuliah di luar negeri (i.e. COIL, 

connecting classroom, dll) 

● Mata kuliah dimana dosen internasional mengajar setidaknya 1x dalam 

mata kuliah yang terdaftar di departemen

Detail Kriteria

● Diinisiasi oleh departemen

● Diselenggarakan dalam bentuk one-time event atau series
● Durasi penyelenggaraan guest lecture adalah 90-120 menit

● Dihadiri minimal oleh 30 peserta

Jumlah 
International Guest 
Lecture Program1

Detail Kriteria

● Diinisiasi oleh fakultas/departemen/unit

● Diselenggarakan oleh satu-tiga departemen

● Diselenggarakan dengan durasi setara dengan 12 pertemuan atau 

lebih atau sekurang-kurangnya 6 pertemuan

2 Jumlah Short 
Program

3
Mata kuliah yang 
diajar oleh dosen 
internasional



Degree:

● Mahasiswa pendampingan proses registrasi 

mahasiswa internasional baru intake 2021-2022

● Mahasiswa internasional baru intake 2022-2023

Detail Kriteria

International students adalah yang berpartisipasi dalam kegiatan:

4 Jumlah inbound 
students

Non-degree:

● Mahasiswa yang mengikuti kegiatan dengan 

transfer kredit (semester exchange dan short 
program)

● Mahasiswa yang mengikuti kegiatan non-transfer 

kredit (lab internship, short program, workshop, 

seminar, kompetisi, joint-guest lecture, etc.)

● Mahasiswa melengkapi pendaftaran kegiatan 

non-degree dengan dokumen sebagai berikut:

○ Scan Paspor/Kartu Tanda Penduduk/Kartu 

Mahasiswa (pilih salah satu)

○ Pas foto formal (berwarna)

Sampel dokumen: https://bit.ly/sampelijinbelajar 

https://bit.ly/sampelijinbelajar


Guest lecture:

● Berkunjung dan memberikan kuliah tamu dengan 

topik akademik, kepemimpinan, maupun kuliah 

singkat terkait penelitian

● Kegiatan berdurasi antara 90-120 menit

5 Jumlah inbound 
lecturers

Research-based:

● berkunjung untuk pendidikan, pengajaran riset 

dan publikasi 

● berdurasi minimal 2 minggu hingga 1 bulan

Visiting professor:

● berkunjung untuk kegiatan pengajaran terkait 

pembelajaran mata kuliah

● berdurasi kunjungan minimal 1 minggu hingga 1 

semester

● Jenis kegiatan yang mungkin dilakukan: internship, 

COIL/joint classroom,JD/DD

Partnership initiation:

● Berkunjung dengan tujuan benchmarking atau 

inisiasi kerja sama

Detail Kriteria

Yang terhitung sebagai inbound lecturers adalah international 

lecturers yang berpartisipasi dalam kegiatan sebagai berikut 

(luring & daring): 



Detail Kriteria

Yang terhitung sebagai adjunct professors adalah:

● Aktif di tahun 2022

● Berkegiatan baik secara daring dan luring selama 2021-2022
6 Jumlah Adjunct 

Professor



Pengumpulan

Ketentuan

● Setiap departemen mengumpulkan data setiap kriteria melalui SIM Capaian 
Internasional (SIMCI) yang dapat diakses LO departemen. SIMCI mencakup kriteria:

1) Jumlah International Guest Lecture Program
2) Jumlah Short program
3) Jumlah Mata kuliah yang diajar oleh dosen internasional
4) Jumlah Inbound international students
5) Jumlah Inbound international lecturers

● Pengumpulan data Adjunct Professor dilakukan oleh departemen melalui link 
https://intip.in/Liga2022Adjunct. 

https://intip.in/Liga2022Adjunct


Pengumpulan

Timeline Kuantitas

Maret-Mei 2022 Sosialisasi liga dan roadshow

31 Mei 2022 Batas pengumpulan data inbound periode I

Mei 2022 Pengumuman Klasemen sementara

Juni-Agustus 2022 Pengumpulan data inbound periode II

31 Agustus 2022 Batas pengumpulan data inbound periode II


