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Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus berupaya mempertahankan
dan meningkatkan posisinya pada pemeringkatan internasional, salah
satunya dengan cara meningkatkan jumlah mitra akademik. Dalam rangka
mensukseskan upaya ini, ITS melakukan sinergi dengan laboratorium di
seluruh departemen melalui pengumpulan nama mitra yang disetorkan oleh
masing-masing laboratorium. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai
Academic Peer, indikator yang memiliki bobot paling besar (40%) pada
pemeringkatan QS World University Rankings. Tidak hanya nama, data mitra
yang memenuhi ketentuan nominasi terdiri dari jabatan, universitas,
departemen, dan kontak mitra. Diharapkan pelaksanaan upaya ini dapat
mempercepat target ITS untuk mencapai gerbang peringkat 500 besar dunia.

Bulan April menjadi bulan yang meriah untuk program Fun Bahasa
Indonesia & Cultural Course (FBICC). Salah satu program andalan Direktorat
Kemitraan Global ini menyelenggarakan dua perhelatan sekaligus, yaitu
Batik & Traditional Dance Class (6-7/4) dan Penutupan FBICC (20/4). Kedua
acara ini merupakan bagian dari rangkaian agenda program. Melalui kelas
batik dan tari tradisional, ratusan peserta yang berasal dari 60 negara
mengikuti materi workshop menggambar batik serta mempelajari
sejarahnya. Tidak hanya batik, para peserta juga berlatih gerakan tari
tradisional, salah satunya tari Tortor. Selain itu, terdapat testimoni dari
tutor dan peserta pada saat Penutupan FBICC. Pada segmen ini, peserta
menyampaikan apresiasi terhadap adanya program FBICC, yang membuka
cakrawala mereka terhadap Bahasa dan ragam budaya Indonesia. 

Pengembangan skill penulisan artikel ilmiah menjadi salah satu fokus dalam peningkatan kualitas
pendidikan di ITS. Pada Kamis (7/4), ITS melalui Direktorat Kemitraan Global menghadiri acara
Academic Writing Centers in Indonesia: Fostering the Development of Centers and Tutors yang
diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang berkolaborasi dengan Regional English Language
Office (RELO). Acara ini bertujuan untuk bertukar inspirasi dan informasi terkini mengenai kegiatan
seputar penulisan akademik di perguruan tinggi. Agenda dibuka oleh Dr. Bradley Horn, Pimpinan
RELO, Kedutaan Besar AS di Indonesia. Tidak hanya menghadiri, ITS yang diwakili oleh Assoc. Prof.
Maria Anityasari, Ph.D. menjadi salah satu plenary speakers dalam acara ini. Melalui presentasinya
yang berjudul An Urgent Need for an Academic Writing Enhancement in Higher Education, tampak
bahwa sebagian besar mahasiswa di Indonesia dan Asia masih kesulitan menyampaikan ide secara
tertulis, sehingga perlu mendapat perhatian secara khusus.

Sebagai institusi pendidikan bertaraf internasional dengan visi pengembangan inovasi industri
dan kelautan, ITS terus meningkatkan potensi kerja sama dengan mitra internasional. Melalui
Direktorat Kemitraan Global, ITS melakukan pertemuan dengan Konsul Kehormatan Kerajaan
Denmark, Lesmana Hartanto, yang bertempat di Hotel Majapahit Surabaya. Agenda yang
menjadi topik pembahasan yaitu inisiasi sejumlah bentuk kolaborasi seperti studi ekskursi,
Global Project-based Learning (GPbL), joint/double degree, serta program pertukaran dosen.
Inisiasi tersebut merupakan realisasi lanjutan dari kunjungan Duta Besar Denmark ke ITS dan
Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (NaSDEC) pada 2021 lalu. Selain itu, melalui kerja
sama antara ITS dan Denmark diharapkan dapat memperkuat potensi sektor maritim melalui
konsep Green Maritime dengan pemanfaatan ITS Science Techno Park.

Bulan April menjadi bulan perilisan hasil pemeringkatan Times Higher
Education Impact Rankings (THE IR) 2022. Menyambut perilisan tersebut, tim
World Class University Direktorat Kemitraan Global mengikuti forum Times
Higher Education Innovation & Impact Summit 2022 (26-28/4) yang
dilaksanakan di Swedia secara daring. Melalui forum ini, THE sebagai
penyelenggar tidak hanya membahas mengenai teknis pemeringkatan,
tetapi juga menekankan peran dan nilai penting yang diemban oleh
perguruan tinggi: bagaimana perguruan tinggi dapat menciptakan budaya
inovasi, serta sejauh mana dampak atau kontribusi terhadap masyarakat.
Selain itu, disampaikan metodologi dan metrik terbaru, serta pembahasan
hasil pemeringkatan THE IR lebih dari 1.500 universitas di dunia pada tahun
ini.

Sebagai lanjutan dari rangkaian roadshow klinik internasionalisasi yang
telah sukses diselenggarakan sejak Februari hingga Maret, pada bulan
April klinik internasionalisasi dilaksanakan pada dua fakultas: Fakultas
Sains & Analitika Data dan Sekolah Interdisiplin Manajemen & Teknologi
pada tanggal 14 dan 21 April 2022. Dalam agenda kegiatan dibahas
mengenai capaian internasional pada masing-masing fakultas. Selain itu,
materi pembahasan meliputi strategi internasionalisasi dan indikator
pemeringkatan internasional. Tidak luput pula pembahasan mengenai Liga
Internasionalisasi sebagai sarana percepatan penguatan internasionalisasi,
serta pemetaan MoU infografis. Diharapkan upaya ini dapat mendorong
dan meningkatkan capaian fakultas pada level internasional.

ITS Tekankan Peningkatan Kemampuan Penulisan Akademik
pada Konferensi Internasional

Data Mitra Laboratorium, Penggerak Roda 
Pemeringkatan Internasional

Ratusan Pembelajar Bahasa Indonesia 
Selesaikan Program di ITS

Perkuat Sektor Maritim, ITS Bekerjasama dengan Denmark

Klinik Internasionalisasi untuk Memperkuat Visi 
ITS 500 Besar Dunia

Tim World Class University dalam Forum THE 
Innovation & Impact Summit 2022
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Dalam rangka memperkuat kerjasama dan internasionalisasi perguruan
tinggi, ITS memenuhi undangan daring Atase Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia di Canberra, Australia, dalam workshop bersama antara
Swinburne University of Technology dan empat PTNBH lainnya.
Mengusung tema “How to Increase University Ranking: A Lesson from Five
Universities”, ITS yang diwakili oleh Manajer Senior Urusan World Class
University, Rulli Pratiwi Setiawan, Ph.D, turut menjadi pembicara dalam
kegiatan tersebut. Melalui presentasi berjudul ITS Ranking Experience, ITS
memaparkan program dan kegiatan yang diusung berkaitan dengan
keikutsertaannya dalam pemeringkatan internasional, seperti e-program
dan short program, yang selaras dengan indikator penilaian pemeringkatan.

Pada Jumat (22/4) diselenggarakan koordinasi secara luring antara ITS,
sejumlah universitas di Ceko, dan duta besar Republik Ceko untuk
Indonesia, serta duta besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko.
Koordinasi ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Indonesian-
Czech Higher Education Forum 2022. Forum tersebut tidak hanya
menyasar kolaborasi akademik, namun juga menggandeng salah satu
perusahaan ternama di Ceko, Cenvenka Consulting, untuk turut menjadi
pembicara dalam forum ini. Selain itu, kegiatan ini merupakan realisasi
kerja sama antara ITS dengan Konsul Kehormatan untuk Republik Ceko
di Surabaya, Dr (HC) Drs.Ec. Hermawan Kartajaya, M.Sc. Dalam
koordinasi tersebut, disepakati forum akan dilaksanakan pada bulan
November.

Pada Sabtu (9/4), volunteer S12 Direktorat Kemitraan Global melakukan
kegiatan Komunal Volunteer II, dengan agenda pemaparan program kerja
masing-masing divisi volunteer. Beberapa program kerja yang dibahas yaitu
persiapan program Forum Komunikasi Global (FKI), Global Competencies
Workshop (GCW), pembuatan buku panduan GCW, dan perencanaan studi
ekskursi, serta abdimas. Selain itu, pembahasan meliputi program kerja
lainnya seperti guidebook volunteer, buku panduan untuk mahasiswa
asing selama di ITS dan Surabaya. Pemaparan mengenai SPJ keuangan
juga tak luput dilakukan mengenai tata cara reimbursement yang
disampaikan oleh staf Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) DKG.
Agenda dilanjutkan dengan kegiatan Amazing Race, di mana para volunteer
melakukan tur ke berbagai tempat di Surabaya. Hal ini sebagai bentuk
persiapan penyambutan tamu maupun mahasiswa internasional untuk
memperkenalkan tempat wisata dan bersejarah di Surabaya. 

Pada Selasa (26/4) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Direktorat Kemitraan Global
menjadi salah satu pembicara dalam webinar berjudul "Global Insights and Lessons Learnt on Digital
Rehabilitation during the COVID-19 Pandemic", kolaborasi antara ITS, JAMK Finlandia, University of
Rwanda, dan University of Jordan. Webinar ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai
perkembangan terkini mengenai biomedis, khususnya rehabilitasi digital. Selain itu, istilah rehabilitasi
digital masih belum dikenal secara luas, sehingga webinar ini juga menjadi ajang sosialisasi istilah
tersebut. Tidak hanya berfokus pada teknologi, perkembangan rehabilitasi digital juga tetap
memperhatikan kemajuan atau impact pada para pasien. Dalam webinar ini, presentasi dari ITS
diwakili oleh Direktur Kemitraan Global, Assoc. Prof. Maria Anityasari, Ph.D., beserta Kepala
Departemen Biomedik, Dr. Achmad Arifin, S.T., M.Eng. Melalui presentasi yang dipaparkan, tampak
kebutuhan dan perkembangan sistem telerehabilitasi yang semakin pesat seiring pasca pandemi.

Menyusul kesuksesan Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dengan pencapaian ITS
sebagai juara utama penyelenggara, kini diluncurkan program Indonesian International Student Mobility
Awards for Vocational Students atau IISMAVO. Program Kemendikbudristek ini membuka kesempatan
bagi mahasiswa D3 dan D4 untuk memperoleh international exposure. Untuk mempersiapkan
mahasiswa vokasi menempuh satu semester di luar negeri, ITS melalui Direktorat Kemitraan Global
menyelenggarakan Global Competencies Workshop (GCW) IIVOSMA (23-24/4). Acara dibuka dengan
sambutan oleh Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT. selaku Wakil Rektor I dan Prof. Ir. Muhammad Sigit
Darmawan MEng.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Vokasi. Melalui kegiatan selama dua hari, lebih dari
60 peserta mendapatkan informasi komprehensif mengenai kompetensi global, pemilihan negara dan
universitas tujuan, teknik penulisan CV dan motivation  letter, sharing alumni, dan simulasi kemampuan
Bahasa Inggris. Selain itu, peserta juga berkesempatan mengikuti coaching CV, motivation letter, dan
simulasi wawancara. Acara ditutup dengan perencanaan perjalanan yang akan dilakukan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus berkomitmen dalam
mencerdaskan bangsa. Melalui kolaborasi dengan Girl Up Amerika, ITS
akan menyelenggarakan program WiSci (Women in Science). Program ini
dikhususkan bagi siswa sekolah menengah atas perempuan untuk
memupuk skill kepemimpinan yang relevan bagi bekal karir. Program ini
akan dilaksanakan dalam bentuk kamp dengan mengusung materi sains,
teknologi, matematika, dan seni. ITS melalui Direktorat Kemitraan Global
telah melakukan koordinasi dengan perwakilan kedutaan besar Amerika,
dan akan menyelenggarakan program ini di bulan Juli dengan total
campers 70 peserta. Selain itu, ITS bekerjasama dengan berbagai sekolah
menengah atas di Surabaya, seperti SMAN 2, 5, dan 9. 

Selasa (27/4) menjadi hari pertemuan terakhir dengan Sarah Ford, salah
satu tutor atau Virtual English Language Fellow (VELF) English Workshop
ITS dikarenakan masa kontrak telah habis. Sarah Ford merupakan tutor
kelas pelatihan Bahasa Inggris yang diselenggarakan ITS dalam berbagai
segmen, yaitu pelatihan untuk dosen, tendik, dan mahasiswa. Ia telah
bergabung dengan ITS sejak Februari-Agustus 2021, sebelum
diperpanjang hingga April 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur
Kemitraan Global, Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan
Perwakilan Regional English Language Office (RELO) Amerika. Acara
berlangsung haru seiring dengan apresiasi yang disampaikan oleh
stakeholder ITS dan perwakilan RELO.

Pada Sabtu (23/4), Direktorat Kemitraan Global bersama ITS
International Student Family (IISF) melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat ke dua panti asuhan di Surabaya, yaitu Elpidos dan Iffatul
Alijah. Acara dibuka dengan sambutan oleh perwakilan Direktorat
Kemitraan Global serta perwakilan kedua panti asuhan. Selanjutnya,
terdapat penampilan drama "Timun Mas" (Panti Asuhan Elpidos) dan
"Batu Menangis" (Panti Asuhan Iffatul Alijah) yang dibawakan oleh
mahasiswa internsional KNB dan KNB-AUN ITS. Sesi doorprize juga
memeriahkan acara ini, disusul kegiatan bernyanyi dan menari bersama
dengan anak-anak dari kedua panti asuhan. Setelah serangkaian acara
tersebut, berlangsung sesi pembagian snack kepada penghuni Panti
Asuhan Elpidos dan Iffatul Alijah, diikuti dengan acara penyerahan
bantuan kepada kedua pihak panti asuhan secara simbolis dari ITS.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama.

ITS Berbagi Pengalaman dan Tantangan sebagai  
Institusi Peserta Pemeringkatan Internasional

Realisasikan Inisiasi, ITS Gandeng Republik 
Ceko dalam Forum Akademik

Asah Kekompakan Volunteer S12 Melalui
Seri Komunal Volunteer

Dorong Kepercayaan Diri, ITS Selenggarakan Pembekalan untuk 
Mahasiswa Vokasi

Program Kamping di ITS, Hasil Kerjasama
dengan Amerika

VELF English Workshop Selesaikan Masa Kerja
di ITS

Mahasiswa Internasional ITS Lakukan Bakti 
Sosial ke Panti Asuhan
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Pada Rabu (27/4) dilaksanakan pertemuan antara ITS dengan Nokia Denmark, Inggris, dan
Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk penawaran kerja sama dengan mengirimkan dosen
Aalborg University ke ITS dengan skema mengajar selama tiga bulan setiap semester. Durasi
kerja sama diusulkan selama tiga tahun. Program ini akan digabungkan dengan proyek Nokia
di Indonesia. Pengerjaan proyek ini akan dimulai pada tahun depan. Melalui pertemuan ini,
diusulkan untuk  target kerja sama adalah Summer 2023. Tindak lanjut kerja sama saat ini
yaitu Nokia Denmark akan berkomunikasi dengan Aalborg University untuk perencanaan
berikutnya. Inti pertemuan adalah konfirmasi ketertarikan ITS untuk kerja sama ini.
Pertemuan ini dihadiri oleh Senior Manajer Kerjasama Internasional Direktorat Kemitraan
Global ITS dan Konsul Kehormatan Kerajaan Denmark yang menyatakan komitmennya untuk
mendukung tenaga pengajar Denmark yang akan ke Surabaya.

Kamis (28/4) dilakukan koordinasi antara ITS melalui Direktorat Kemitraan
Global dengan Kumamoto University terkait pembahasan teknis
pelaksanaan salah satu short program unggulan, Society 5.0. Program ini
merupakan program virtual yang mewadahi mahasiswa untuk berpikir
kritis melalui melalui proyek kelompok dengan difasilitatori oleh dosen dan
pakar internasional. Dalam pertemuan koordinasi, disepakati sejumlah
topik terkait Sustainable Development Goals (SDG), seperti Carbon Neutrality
in Society dan sebagainya. Sebagai bentuk dukungan, terdapat bantuan
pembiayaan bagi mahasiswa Kumamoto University yang mengikuti proyek
on-site di ITS. Kerja sama tidak hanya berhenti pada pelaksanaan Society
5.0, namun akan disusul dengan program lain, seperti SDGs Hub &
Impactful Friday, dan Collaborative Online International Learning (COIL).

Gandeng Jepang, ITS Persiapkan Sejumlah 
Program Internasional Menarik
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ITS dan Denmark Berkolaborasi Melalui Proyek dengan
Perusahaan Teknologi Ternama

Dalam rangka peningkatan jumlah publikasi program internasionalisasi ITS,
Direktorat Kemitraan Global bepartisipasi dalam World Education Research
Association (WERA), sebuah asosiasi penelitian internasional yang bertujuan
memajukan pendidikan melalui penelitian ilmiah. Bentuk partisipasi dalam
bentuk pengumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan pada Senin (25/4).
Melalui presentasi artikel berjudul “Virtual Asia Exploration: Online
Interdisciplinary Program for Equitable Educational Opportunities Throughout
Asia”, berfokus pada eksplorasi pembelajaran virtual dan efektivitasnya,
serta adanya kesempatan kolaborasi untuk meningkatkan metode
pembelajaran di era normal baru. Artikel ilmiah ini merupakan hasil
kolaboratif antara ITS yang diwakili Assoc. Prof. Maria Anityasari, Ph.D. dan
peneliti dari Shibaura Institute of Technology, Universiti Malaysia Perlis, dan
Universiti Terknologi Malaysia.

ITS Lakukan Kolaborasi Penelitian dengan 
Jepang dan Malaysia

ITS Bersatu Menuju Gerbang 500 Besar Dunia melalui
Rapat Bersama

Pada Selasa (19/4), tim Student Excursion (SE) Direktorat Kemitraan Global  
 melakukan pembekalan secara daring kepada para calon peserta studi
ekskursi 2022. Pada agenda terdapat pemaparan mengenai  internasionalisasi
di ITS, serta penjelasan singkat mengenai kegiatan studi ekskursi. Selain itu,
terdapat penjelasan mengenai ketentuan dan informasi mengenai tahap
wawancara pada 21, 22, dan 25 April 2022 secara daring. Dalam acara yang
dihadiri 169 peserta ini juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai
masing-masing negara tujuan: Perancis, Singapura, Thailand, dan Turki.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain terkait rencana anggaran,
regulasi, rencana perjalanan, dan beberapa hal penunjang keberangkatan
yang lain. Tidak hanya mahasiswa, acara pembekalan ini juga dihadiri oleh
orang tua dan dosen.

Sambut Kesempatan Internasionalisasi, ITS Bekali
Peserta Studi Ekskursi

Direktorat Kemitraan Global terus berupaya melakukan promosi untuk
percepatan internasionalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dilakukannya kunjungan ke seluruh departemen di ITS dalam rangka
pembuatan Profile of Laboratory for Internship Program pada bulan ini.
Kompilasi foto laboratorium terbaru ini akan dimanfaatkan untuk
pembuatan e-book program internship. Pengambilan foto dimulai pada
Senin (11/4) hingga Rabu (27/4) yang dilaksanakan oleh volunteer divisi
Medfo (sebagai fotografer) dan non-medfo (sebagai pendamping).
Sebagian besar departemen telah mendapat kunjungan foto, namun
pelaksaan pengambilan foto tetap mematuhi himbuan untuk
berkegiatan daring pada minggu keempat bulan April. 

Perbaharui Citra Laboratorium, ITS Perkuat
Internasionalisasi melalui Program Internship

Dalam mencapai visi untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia, serta memenuhi
amanat negara untuk menjadi institusi 500 besar peringkat dunia, ITS menyelenggarakan
rapat bersama pada Selasa (26/4). Rapat ini dihadiri oleh Rektor ITS beserta jajarannya,
Direktur, Dekan Fakultas, serta Manajer Senior Urusan World Class University dan tim.
Dalam rapat ini membahas teknis halal bihalal pasca libur Idul Fitri. Agenda dilanjutkan
dengan pembahasan mengenai pemanfaatan dana World Class University untuk berbagai
program unggulan yang telah disusun. Program-program tersebut diharapkan dapat
mengakselerasi ITS menuju peringkat 500 besar dunia. Selain itu, dalam rapat ini juga
dibuka forum untuk membahas strategi dan langkah lanjutan yang diperlukan untuk
percepatan 500 besar dunia. Hasil pembahasan rapat dituangkan dalam penyusunan
konsep Surat Keputusan Rektor. 

Usung Dua Tema Sekaligus, CommTECH Siap
"Berlari" bersama Teknik Geofisika

Pada tahun ini, program unggulan Direktorat Kemitraan Global, CommTECH,
kembali diselenggarakan. Pelaksanaan program ini akan dilakukan oleh
Fakultas Teknik Geofisika ITS dengan mengusung tema Ring of Fire dan
Disaster Management. Pemilihan kedua tema ini didasari oleh kondisi
geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra
Hindia, yang memicu potensi bencana alam seperti letusan gunung berapi,
gempa bumi, hingga tsunami. Melalui agenda short program ini, peserta
akan melihat secara secara virtual fenomena volkanis di Indonesia beserta
mitigasi bencana. Program bertaraf internasional ini akan berisi materi
menarik seputar geotermal, geofisika, warisan geologi, serta wisata geopark
di Indonesia. 

Mahasiswa Internasional ITS Rasakan
Pengalaman Ramadhan di Indonesia

Selain kegiatan internasionalisasi, Direktorat Kegiatan Global (DKG) juga
melakukan kegiatan internalisasi bagi mahasiswa internasional di ITS. Dalam
rangka turut merasakan pengalaman bulan Ramadhan khususnya bagi
mahasiswa internasional ITS, Rabu (16/4), diselenggarakan agenda
International Student Night: A Thousand Taste of Ramadhan dengan agenda
utama takjil hunting dan berbuka bersama. Melalui kegiatan ini, mahasiswa
internasional ITS berkesempatan mencicipi berbagai makanan khas ta'jil
seperti gorengan dan es buah. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh
mahasiswa internasional exchange, internship, maupun mahasiswa KNB/AUN-
KNB, namun juga diikuti oleh mahasiswa volunteer DKG.
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Klinik Internasionalisasi dengan Dua Fakultas di ITS
Dalam rangka percepatan internasionalisasi di tingkat fakultas, Klinik Internasionalisasi akan
diselenggarakan kepada seluruh fakultas. Pada 19 dan 27 Mei kegiatan akan dilaksanakan bersama
dengan dua fakultas: Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, serta Fakultas Desaian Kreatif
dan Bisnis Digital. Info lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nastiti/Salsa (031-5923411).

Guest Lecture Series on SDGs (GLS on SDGs) Practices & Policy
Kesempatan Internasionalisasi untuk Mahasiswa ITS

Direktorat Kemitraan Global menyelenggarakan program Guest Lecture Series on Sustainable Development Goals
(GLS on SDGs) Practices & Policy selama bulan Mei 2022. Program akan dilaksanakan setiap Selasa, Rabu, dan
Kamis. Terbuka untuk mahasiswa ITS dan internasional. Informasi ini dapat disebarkan kepada mitra/mahasiswa
internasional. Jadwal sesi dan tautan Zoom dapat diakses melalui https://www.its.ac.id/international/e-
program/gls/

Short Term Exchange Program with JASSO Scholarship at Kumamoto University Japan 
 (for Postgraduate Students)
Periode: Oktober 2022. Tersedia beasiswa JASSO sebesar 80.000 Yen/bulan. Terbuka untuk mahasiswa S2 & S3
dengan pilihan exchange 6 bulan atau 1 tahun. Pendaftar harus mendapatkan persetujuan dari Profesor di
Kumamoto University. Deadline: 25 Mei 2022 (16.00 WIB) dan wajib mengumpulkan dokumen asli ke Direktorat
Kemitraan Global ITS. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/JASSOShort-term atau menghubungi
Sdr. Ade (031-5923411).

Scholarship Program at Kasetsart University Thailand Fall 2022
Merupakan program beasiswa OSSPAS satu semester untuk mahasiswa D3 & S1 angkatan 2019-2020. Periode: 9
Agustus-20 Desember 2022. Tuition fee waiver. Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/KUFall2022 atau
menghubungi Sdr. Ade (031-5923411).

Kesempatan Mahasiswa ITS untuk Keluar Negeri

Exchange Program at The École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (EPITA) 
Periode: Fall 2022 (September – Desember 2022). Waived tuition fee. Bidang ilmu komputer, wajib menguasai ilmu
dasar matematika, algoritma, pemrograman. Dibebankan biaya materi pembelajaran, asrama, dan biaya hidup di
Prancis. Pendaftar wajib memahami regulasi masuk dari Pemerintah Prancis. Info lebih lanjut dapat diakses
melalui https://bit.ly/EPITAFall2022 atau menghubungi Sdr. Ade (031-5923411).

Call for Participants - Blue Energy for Blue Economy with Heriot-Watt University (HWU)
Merupakan program kerja sama antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan HWU.  Program akan
diselenggarakan berbahasa Inggris dengan fasilitas transfer kredit 3 SKS. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa
ITS S1/S2/S3 seluruh angkatan, EPI-UNET, dan HWU. Pendaftaran melalui tautan http://bit.ly/BlueEnergyEconomy.
Deadline: 22 Mei 2022. Peserta terbaik akan diundang mengikuti on-site program di Indonesia Timur selama 2 minggu.  
Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/BlueEnergy22 atau hubungi Sdri. Salma (081213570127).

 KMUTNB Virtual Staff Mobility Program 2022: Cultural Diversity
Direktorat Kemitraan Global ITS bekerjasama dengan King Mongkut's University of Technology North
Bangkok (KMUTNB) membuka kesempatan internasionalisasi bagi tendik untuk sharing terkait
pengalaman administrasi internasionalisasi dan manajemen di masing-masing universitas, serta untuk
memperdalam pemahaman tentang budaya organisasi di berbagai negara. Dilaksanakan pada 25 – 27
Mei 2022 secara daring dengan Google Meet. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut mohon
menghubungi Sdr. Wahyu (031-5923411).

Regional Conference Materials Engineering 2022
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai anggota AUN/SEED-Net mendapat kesempatan untuk
berpartisipasi dalam International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2022) yang
diselenggarakan secara hybrid. Terdapat call for paper di bidang ilmu nanomaterial, nanoteknologi, dan nanodevices. 
 Deadline pengumpulan abstrak: 1 Juni 2022. Info lebih lanjut pada https://bit.ly/ICAMN2022 atau dapat menghubungi
Sdri. Yani (031-5923411).
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