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Dalam mencapai visi ITS menuju peringkat 500 besar dunia, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus  memberikan program
peningkatan kapasitas bagi para sivitas akademikanya. Pada 16-20 Mei, ITS
melalui Direktorat Kemitraan Global mengirim dua tendik dan satu dosen
untuk mengikuti program unggulan, yaitu mobilitas Erasmus Staff Week 2022
ke Turki dan Polandia. Bertempat di Dicle University, dua delegasi tendik ITS
mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu campus tour dan
interactive workshop. Disusul dengan kunjungan ke Istanbul Aydin University
(29/6-6/7). Selain itu, delegasi ITS juga memperkenalkan beberapa program
unggulan dari DKG. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kolaborasi dan
kerja sama multidisiplin dan antar universitas anggota konsorsium.

Bulan Mei menjadi bulan pembukaan program Fun Bahasa Indonesia &
Cultural Course (FBICC) angkatan kedua pada tahun ini. Salah satu
program andalan Direktorat Kemitraan Global ini menyelenggarakan
agenda Opening FBICC (18/5). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian
agenda program yang akan berlangsung selama sebelas minggu. Melalui
program pembelajaran bahasa Indonesia ini, ratusan peserta yang berasal
dari 60 negara mengikuti rangkaian agenda yang diawali dengan sambutan
oleh Direktur Kemitraan Global, Manajer Senior divisi World Class
University, Manajer Senior Promosi & Mobilitas Internasional. Tidak hanya
diisi dengan penjelasan seputar program, namun peserta juga disuguhkan
dengan agenda virtual campus & city tour. Ratusan peserta program
mengelilingi kampus ITS dan kota Surabaya secara daring.

Dalam rangka percepatan internasionalisasi serta target ITS menuju peringkat 500 besar dunia
versi QS World University Rankings (WUR) 2022, ITS terus melakukan sinergi internal di segala lini.
Salah satu upaya yang dilakukan ITS yaitu menyelenggarakan rapat koordinasi melalui Bidang 3
dengan berbagai unit, salah satunya dengan Direktorat Kemitraan Global. Rapat koordinasi ini
merupakan rapat tindak lanjut setelah terbitnya Surat Edaran Rektor tentang program
Percepatan ITS Menuju Perguruan Tinggi Top 500 dunia. Agenda pembahasan meliputi strategi
meningkatkan nilai Academic Reputation dan memaksimalkan jumlah mitra Academic Peers. Hasil
dari pertemuan ini berupa diterbitkannya Surat Edaran tentang Pemberlakuan Kewajiban bagi
Dosen yang Melakukan Kunjungan/Tugas Dinas ke Luar Negeri untuk Mengumpulkan Nama
Academic Peers.

Pada Jumat (6/5) dilaksanakan pertemuan antara ITS melalui Direktorat Kemitraan Global
dengan Shibaura Institute of Technology dan Tokyo Denki University yang diwakili oleh Prof.
Masahiro Inoue dan Prof. Nagahara Yukitoshi. Pertemuan ini membahas tindak lanjut
simposium Digital Transformation of Higher and Recurrent Education (DXHE) 2022, salah satunya
yaitu kolaborasi proyek penelitian yang mengangkat topik Core Skill Taxonomy and Instrument to
Measure Its Achievement. Selain itu juga didiskusikan terkait PROG, sebuah tes untuk menguji
core skills bagi mahasiswa dan pekerja profesional. Hal ini sejalan dengan fokus simposium ini,
yaitu isu pendidikan khususnya di bidang teknik seperti pembangunan ekosistem pendidikan
di Asia Pasifik, kolaborasi internasional antara bidang industri dan akademik, serta pendidikan
daring dan blended education. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan berupa pengembangan
instrumen penilaian core skill serta penerapan joint class & joint degree. 

ITS diwakili oleh Direktorat Kemitraan Global (DKG) menghadiri undangan
pertemuan yang diselenggarakan oleh Kedutaan Swiss pada Kamis (19/5).
Pertemuan yang bertajuk Swiss Economic Networking Buffet ini dihadiri oleh
sejumlah asosiasi pengusaha, start-up, pelaku ekonomi, institusi
pemerintah, serta perwakilan universitas di Surabaya. Acara yang
diselenggarakan di Hotel J.W. Marriott ini mengangkat hubungan diplomasi
Indonesia-Swiss, serta peluang kerjasama yang ditawarkan: Swiss
Government Excellence Scholarship dan Young Professional Exchange. Selain itu,
agenda dalam pertemuan ini membahas sektor ekonomi dari sudut
pandang investasi Swiss di Jawa Timur. Pertemuan ini merupakan
kesempatan terbuka bagi ITS untuk menjalin kerjasama di bidang akademik
dengan universitas mitra dari Swiss.

Kolaborasi kuat antara ITS dengan Jepang terus berlanjut. Pada Senin
(9/5) terdapat pertemuan dengan Shibaura Institute of Technology (SIT)
terkait pembahasan Sakura Science Program, yaitu program kerjasama
akademik yang didanai oleh pemerintah Jepang untuk universitas di
Jepang dan universitas mitra di Asia, termasuk ITS. Program kerjasama
yang ditawarkan yaitu kolaborasi penelitian di Jepang dengan topik Metal
Forming, Industrial Automation, dan Industrial Mechanization. Tahun ini,
Departemen Teknik Mesin menjadi departemen perwakilan ITS yang
berpartisipasi dalam program ini, di mana ITS telah berpartisipasi dalam
program ini sejak 2014. Diharapkan program dapat mulai
diselenggarakan pada November 2022 hingga Januari 2023. 

ITS Percepat Target Peringkat 500 Besar Dunia Melalui
Dialog Pimpinan dan FGD

Dosen dan Tendik ITS Bertolak ke Turki untuk
Erasmus Staff Week

Program Unggulan ITS untuk Warga
Internasional Kembali Diselenggarakan

Fokus pada Core Skill, ITS Turut Serta dalam Pembangunan
Ekosistem Pendidikan Asia Pasifik

Inisiasi Program "Sakura", ITS Bekerjasama
dengan Jepang

ITS Perluas Jejaring dengan Swiss di Bidang
Pendidikan dan Ekonomi
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Sebagai lanjutan dari rangkaian roadshow klinik internasionalisasi yang
telah sukses diselenggarakan sejak Februari hingga April, pada bulan Mei
klinik internasionalisasi dilaksanakan pada Fakultas Teknologi Industri dan
Rekayasa Sistem serta Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital pada
tanggal 19 dan 27 Mei 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.

Pada Senin (30/5) dilaksanakan pertemuan internal antara Direktorat
Kemitraan Global  dengan sejumlah laboratorium dari departemen 
 relevan terkait dengan kerjasama pembentukan cyber range dan cyber
security untuk pertahanan sistem kapal dan pelabuhan. Pertemuan ini
merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal antara Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS) dengan IMT Atlantique Perancis. Inisiasi
kerjasama yang ditawarkan pada pertemuan awal tersebut meliputi
program penelitian dan pengembangan, Artificial Intelligence (AI) dan
Cybersecurity sebagai topik untuk program Ph.D. Di samping itu,
didapatkan hasil dari pertemuan internal dengan laboratorium terkait di
ITS yaitu peluang joint supervision, joint research, serta penyelenggaraan
Hackathon pada 2023 dan 2024 mendatang.

Bulan Mei merupakan bulan perayaan bagi umat Buddha, tak
terkecuali mahasiswa internasional yang sedang menempuh studi di
ITS. Senin, 16 Mei 2022, dilaksanakan perayaan Waisak 2566 BE / 2022
di Vihara Buddha Kirti, Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa
asing dari Kamboja dan Republik Ceko serta komunitas vihara.
Perayaan dimulai dengan persembahan dana makan kepada Samanera
Bodhicaro, dilanjutkan dengan  kegiatan fangshen (pelepasan mahkluk
hidup ke alam), kebaktian, pembacaan pesan-pesan Waisak dari
Sangha Theravada Indonesia. Perayaan ditutup dengan fun games yang
dimeriahkan oleh mahasiswa asing dan anggota komunitas vihara.

Sinergi antar lini terus dilakukan ITS untuk percepatan internasionalisasi dan pencapaian
peringkat 500 besar dunia. Sabtu (21/5) Direktorat Kemitraan Global bekerjasama dengan SEKITS
dan Unit Komunikasi Publik menyelenggarakan kegiatan workshop penulisan artikel terkait
dengan tema Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditujukan kepada UKP beserta anggota
ITS TV, ITS Online, ITS Website, dan ITS Social Media. Agenda kegiatan meliputi pemaparan SDGs
dan Times Higher Education Impact Rankings oleh Manajer Senior Urusan World Class University,
Rulli Pratiwi Setiawan, Ph.D., dilanjutkan dengan pemaparan evidence benchmark oleh Staf Divisi
World Class University, Dio Putra Pratama, S.Sos. Acara yang dibuka oleh sambutan dari Sekretaris
Institut dan Wakil Rektor 1 ini berlangsung interaktif dengan diskusi dan tanya jawab. Tidak hanya
pemaparan materi mengenai SDGs, peserta workshop juga diberi kesempatan untuk menulis
artikel mengenai case study relevan yang telah didesain sedemikian rupa.

Mei menjadi bulan konsorsium bagi Direktorat Kemitraan Global (DKG). Pada Jumat (13/5),
DKG menghadiri pertemuan yang diselenggarakan konsorsium University Mobility in Asia
and the Pacific (UMAP). Tidak hanya sebagai peserta, ITS hadir sebagai koordinator nasional
dalam pertemuan bertajuk UMAP Strategic SDG Taskforce Meeting ini. Pertemuan yang
dihadiri para steering committee UMAP ini membahas agenda visioning exercise beserta
pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) terutama SDG 4 terkait pendidikan
berkualitas. Selain isu pendidikan, fokus mengarah pada keadilan untuk pembangunan
berkelanjutan (SDG 16). Selain UMAP, ITS juga menghadiri pertemuan steering committee di
bawah payung konsorsium Asia Technological University Network (ATU-Net) pada 25 Mei.
Dalam pertemuan ini, Direktur DKG, Assoc. Prof. Maria Anityasari, Ph.D. menjadi co-chair
dalam program ATU-Net Mobility Special Interest Group (SIG). Pertemuan ini menjadi
pembuka bagi kegiatan internasionalisasi & kolaborasi antar anggota konsorsium. 

Direktorat Kemitraan Global terus berupaya untuk memperluas
cakupan mitra internasional yang bekerjasama dengan ITS. Pada Senin
(25/5) telah dilaksanakan pertemuan dengan Selcuk University, Turki.
Pertemuan ini merupakan inisiasi kerja sama dengan pembahasan
utama pemyusunan MoU dan program Mevlana. Program ini
merupakan beasiswa pertukaran mahasiswa antara institusi
pendidikan tinggi Turki dengan institusi pendidikan tinggi negara lain.
Dengan dimulainya proses penandatangan MoU, diharapkan bentuk
kerja sama yang diusulkan seperti  guest lecture dan student exchange
dengan pemanfaatan beasiswa di bidang Engineering & Technology
dapat diimplementasikan maksimal.

ITS yang diwakili oleh Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan
Akademik, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Manajer TIK –
Robotika ITS, beserta Direktorat Kemitraan Global bertolak ke Jakarta (24-
25/5) dalam rangka inisiasi kerjasama dengan Nokia dan University of
Oulu. Kerja sama ini tidak hanya melibatkan universitas namun juga
perusahaan telekomunikasi sebagai penggagas teknologi 5G. ITS
berinisatif untuk menindaklanjuti kesempatan ini dengan dukungan dari
Dikti melalui prgram Kampus Merdeka. Di sisi lain, University of Oulu juga
menyatakan siap bekerjasama dengan ITS melalui proyek mendatang.
Usulan bentuk kerja sama meliputi adjunct professor, double  & joint
degree, hingga Digital Talent Program. Inisiasi awal ini bersambut dengan
adanya kunjungan dari delegasi Nokia Finlandia dan Indonesia ke ITS.

Mahasiswa internasional yang melakukan studi di ITS tidak hanya
merasakan kegiatan akademik, juga akan merasakan pengalaman
internalisasi, salah satunya mengikuti kegiatan yang melibatkan
masyarakat lokal. Sabtu, 28 Mei, dilaksanakan kegiatan adventurous
trip dan pengabdian masyarakat di desa Tumpak Awu, Malang.
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa asing dari Kamboja, Asia Selatan,
dan Republik Ceko serta warga desa dari Tumpak Awu. Perayaan ini
dimulai dengan pemberian donasi kepada desa tumpak awu,
dilanjutkan dengan berinteraksi dengan warga desa, lalu abdi
masyarakat dengan cara membersihkan pantai. Kegiatan ditutup
dengan mengunjungi tempat rekreasi di wilayah Malang.

Klinik Internasionalisasi untuk Akselerasi
Visi ITS 500 Besar Dunia

Perkuat Cybersecurity, ITS Himpun Kerjasama
antara Laboratorium dengan Perancis

Rayakan Waisak di Indonesia, Mahasiswa
Internasional ITS Rasakan Pengalaman Baru 

ITS Menjadi Koordinator Nasional Perhelatan Konsorsium
Internasional 

ITS Bekerjasama dengan Perusahaan Ternama
di Finlandia

Mahasiswa Internasional ITS Lakukan
Bakti Sosial ke Desa
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Sarana Peningkatan Pemeringkatan melalui Workshop
Penulisan Artikel SDGs

ITS Perluas Kerjasama dengan Turki melalui
Skema Beasiswa
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Asia Technological University Network (ATU-NET) Young Researcher Grant 2022
Konsorsium ATU-Net membuka program ATU-Net Young Researcher Grant 2022 (ATU-Net YRG 2022)
untuk dosen institusi anggota ATU-Net dengan persyaratan tertentu. Topik penelitian tidak terbatas,
durasi penelitian 6-12 bulan, jumlah hibah RM 10.000/USD2.250 dengan persyaratan usia maksimal
40 tahun, diutamakan dengan gelar Ph.D., dan tidak sedang menerima hibah penelitian dari institusi
manapun. Formulir aplikasi dapat diunduh pada https://atunet.org/atunetyrg2022/ atau dapat
menghubungi Sdri. Yani (031-5923411).

Adventurous Trip: Bali Edition

Kesempatan Internasionalisasi untuk Mahasiswa ITS

Merupakan salah satu agenda dalam Kalender Kegiatan Spring 2022 Direktorat Kemitraan Global bersama
mahasiswa internasional ITS untuk memperkenalkan dan mengeksplorasi tempat wisata di Jawa Timur.
Dapat diikuti oleh mahasiswa ITS. Dilaksanakan pada 16-20 Juni. Pelaksanaan kegiatan dengan mematuhi
protokol kesehatan. Pendaftaran dilakukan melalui https://intip.in/AdventureTripBali 

A Semester Exchange at Universiti Sains Malaysia
Periode: 10 Oktober 2022–26 Februari 2023. Tuition fee waived. Dibebankan biaya materi pembelajaran,
asrama, dan biaya hidup di Malaysia. Pendaftar wajib memahami regulasi masuk dari Pemerintah Malaysia.
Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/USMFall2022 atau menghubungi Sdr. Ade (031-5923411).

AMU in Poznan Poland Student Exchange Spring Semester 2022
Adam Mickiewicz University (AMU) membuka kesempatan exchange periode Spring 2022. Tuition fee waived.
Tidak termasuk biaya karantina mandiri, materi pembelajaran, Pendaftar wajib memahami regulasi masuk
dari Pemerintah Polandia. Info lebih lanjut dapat diakses melalui https://bit.ly/AMUPoland2022 atau
menghubungi Sdr. Ade (031-5923411).

Kesempatan Mahasiswa ITS untuk Keluar Negeri

A Semester Exchange Program at Mae Fah Luang University Fall 2022
Periode: Fall 2022 (16 Agustus – 18 Desember 2022). Waived tuition fee. Pendaftar wajib mengambil dan
mentransfer minimal 12 SKS (untuk Diploma & S1). Info lebih lanjut dapat diakses melalui
https://bit.ly/MFUFALL2022 atau menghubungi Sdr. Ade (031-5923411).

KMITL Virtual Workshop Season 3/2022
Merupakan program daring selama lima hari dengan fokus pembahasan Sustainable Development Goals
(SDGs). Periode pelaksanaan: 13-17 Juni 2022. Program bebas biaya. Pendaftaran dilakukan melalui
https://bit.ly/KMITLVIRTUAL2022

International Partnership Session with Inbound Staff Mobility Participants
Direktorat Kemitraan Global (DKG) ITS menyelenggarakan Inbound Staff Mobility (ISM) pada 6-11 Juni
2022. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan ISM, pada Kamis, 9 Juni 2022, 14.00-15.00 WIB, akan
diselenggarakan International Partnership Meeting bersama peserta ISM dari 11 universitas internasional.
Bagi Bapak/Ibu LO dapat bergabung dalam sesi ini dan bertemu dengan perwakilan sebelas universitas
tersebut sebagai perwakilan Departemen Bapak/Ibu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi Sdr.
Wahyu (031-5923411).

https://atunet.org/atunetyrg2022/

