
INFORMASI TERKINI KEGIATAN INTERNASIONALISASI
UNTUK CIVITAS AKADEMIKA ITS

Update Kegiatan Internasionalisasi
OKTOBER

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) secara konsisten melakukan upaya
percepatan menuju peringkat top 500 dunia. Hal ini selaras dengan visi ITS menjadi
perguruan tinggi berkelas dunia dan tujuan strategis ITS sebagai Reputable World
Class University. Salah satu upaya yang dilakukan ITS yaitu melalui workshop bertajuk
“Strategi dan Program Terobosan Memasuki 500 Besar Dunia: Lesson Learned from
IPB University” yang dilaksanakan pada Kamis (17/11) ini dibuka dengan sambutan
oleh Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem
Informasi. Agenda utama kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman pada
sivitas akademika ITS tentang strategi, program, dan ide terobosan IPB University
dalam mencapai top 500 dunia. Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung
Rektorat, kegiatan dilakasanakan secara hybrid untuk mengakomodasi sivitas
akademika ITS dengan lebih luas. Diselenggarakannya kegiatan ini merupakan
bentuk sinergi antar institusi di Indonesia dalam pemeringkatan internasional. (*)

Pada bulan Oktober, sejumlah delegasi
ITS bertolak ke India untuk memenuhi
undangan dari salah satu mitra akademik
luar negeri ITS, Chitkara University, dalam
rangka 12th Global Week. Mengusung
semboyan “Teach, Learn, and Research
Across Borders”, delegasi ITS yang terdiri
dari Manajer Senior Promosi dan
Mobilitas Internasional Direktorat
Kemitraan Global dan Kepala
Departemen Teknik Instrumentasi ITS
berkesempatan memaparkan sejumlah
materi seperti The Role of Instrumentation
in Green, Comfortable and Healthy
Buildings yang menyatukan isu
pemanasan global dan penghijauan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 7-16
Oktober ini terdiri dari campus visit di
samping berinteraksi dengan mahasiswa,
dosen, dan bidang akademik.
Keikutsertaan ITS dalam kegiatan ini
dapat membuka jalan untuk sejumlah
kerja sama akademik ke depan. (*)

Lakukan Percepatan Pemeringkatan Internasional, ITS
Selenggarakan Sharing Session bersama IPB University

ITS Bertolak ke India untuk
Berpartisipasi dalam Pendidikan
dan Pembelajaran Global
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Selain lokakarya bertema negosiasi,
diselenggarakan juga workshop
Enhancing Postgraduate Publication
dengan pemateri yang sama yaitu Prof.
Dr. Nor Haniza Sarmin dari Universiti
Teknologi Malaysia (UTM). Dalam sesi
workshop ini, dipaparkan mengenai
keutamaan menempuh studi lanjut
setelah sarjana terutama pentingnya
sebuah publikasi riset oleh mahasiswa
dan dosen. Pada pemaparannya, beliau
menjelaskan dampak positif publikasi
dari segi pemeringkatan institusi dan
kontribusi terhadap bidang studi. 
 Selain itu, beliau memaparkan
pentingnya memilih jurnal bereputasi
dalam publikasi. Workshop yang
diselenggarakan di Lantai 2
Perpustakaan ITS ini dihadiri oleh
sejumlah kepala program Pascasarjana
di Departemen dan mahasiswa
pascasarjana ITS. (*)

Maksimalkan Pemeringkatan,
ITS Tekankan Pentingnya
Publikasi pada Jurnal Bereputasi

Dalam rangka peningkatan skill dosen
dan tenaga kependidikan (tendik) untuk
menunjang terjalinnya kerja sama antar
unit dan antar institusi pendidikan, ITS
melalui Direktorat Kemitraan Global
menyelenggarakan workshop Powerful
Negotiation: A Perspective of UTM Global
Collaboration yang dihadiri oleh dosen
dan tendik liaison officer untuk
internasionalisasi dari masing-masing
Departemen di ITS pada Rabu (5/10).
Workshop yang dibawakan oleh Prof.
Dr. Nor Haniza Sarmin dari Universiti
Teknologi Malaysia (UTM) ini
memaparkan sejumlah hal yang
penting dilakukan dalam proses
negosiasi, serta praktiknya dalam
lingkup situasi di dunia pendidikan.
Peserta mengikuti kegiatan secara
antusias dan  ditutup dengan sesi tanya
jawab oleh sejumlah peserta workshop.
(*)

Tingkatkan Kemampuan
Negosiasi, Tendik dan Dosen ITS
Hadiri Lokakarya dari Malaysia



IOpener

Oktober menjadi bulan pembukaan program Fun Bahasa Indonesia &
Cultural Course (FBICC) yang ketiga pada tahun ini. Agenda opening
(26/10) ini sebagai bagian dari rangkaian agenda program yang akan
berlangsung selama sebelas minggu. Melalui program pembelajaran
bahasa Indonesia ini, ratusan peserta yang berasal dari 50 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. Tidak hanya belajar Bahasa
Indonesia, ratusan peserta program diajak mengenal kampus ITS dan
kota Surabaya secara daring. (*)

Direktorat Kemitraan Global dalam melalui program volunteer
melanjutkan suksesinya melalui perekrutan volunteer angkatan
baru, yaitu S13. Pada proses perekrutannya, dilaksanakan salah
satunya dengan project presentation. Peserta terbagi dalam
beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
mengenai internasionalisasi, seperti study abroad  dan
nasionalisme dalam internaionalisasi. Project  presentation
merupakan tahap kegiatan dalam tahap rekrutmen. Diharapkan
peserta yang lolos sebagai volunteer S13 DKG dapat
mengaplikasikan ilmu dan keahliannya dalam percepatan
internasionalisasi di ITS. (*)

Mahasiswa internasional yang melaksanakan studi di ITS tidak hanya berfokus pada
kegiatan akademik, namun juga berkesempatan merasakan nuansa kekeluargaan dengan
sivitas akademika ITS. Pada Sabtu (29/10), dilaksanakan agenda International Student Night
dengan agenda jamuan makan malam untuk mahasiswa internasional ITS dengan
sejumlah dosen dan tendik ITS turut berpartisipasi sebagai tuan rumah. Pada kegiatan ini,
mahasiswa internasional ITS melaksanakan makan malam dan bercengkrama bersama
keluarga tuan rumah. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Dies
Natalis ITS ke-62 ini juga diikuti oleh volunteer DKG. Dengan adanya kegiatan ini,
diharapkan dapat membentuk citra ITS yang baik dan terpercaya terhadap mitra akademik
luar negeri ITS. (*)

ITS melalui Direktorat Kemitraan Global berfokus mempersiapkan mahasiswa untuk
kompeten menggapai kesempatan internasionalisasi melalui program Global
Competency Academy (GCA). Program ini berfokus pada pelatihan kompetensi Bahasa
Inggris, pembuatan CV, motivational letter, esai, dan simulasi menjawab pertanyaan
wawancara dengan baik, sehingga mahasiswa ITS dapat mempersiapkan dengan
maksimal baik untuk student exchange maupun study excursion. Pada bulan Oktober,
kegiatan GCA telah sampai pada minggu kedelapan yang yang mencakup listening &
speaking comprehension serta sejumlah pemaparan materi oleh alumni volunteer DKG.
Selama pelaksanaannya, peserta memperoleh sejumlah pembelajaran dalam bentuk
pertemuan kelas, asistensi, dan diskusi kelompok. GCA akan selesai pada bulan
Desember dengan penutupan bersama Ketua Program IISMA, Dr. Rachmat Sriwijaya. (*)

ITS secara konsisten meningkatkan kualitas pendidikan baik melalui sistem pendidikan dan
sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendorong dosen yang
masih bergelar magister untuk menempuh studi ke jenjang lebih tinggi. Tidak hanya
mendorong para dosen, ITS senantiasa mengakomodasi kebutuhan informasi yang
diperlukan dalam persiapan menempuh tugas belajar. Pada Kamis (13/10), ITS melalui DKG
menyelenggarakan workshop daring “Sharing Session for ITS’ Young Lecturers” yang
diperuntukkan bagi para dosen bergelar magister. Kegiatan ini mendatangkan sejumlah
mitra luar negeri pengisi seperti University of Szczecin Polandia, Universidad de Zaragoza
Spanyol mengenai kesempatan beasiswa di masing-masing universitas. Sejumlah konselor
pendidikan turut mengisi materi mengenai persiapan studi ke luar negeri. (*)

ITS melalui Direktorat Kemitraan Global secara konsisten memfasilitasi
mahasiswa ITS untuk dapat memperoleh informasi mengenai
kesempatan dan persiapan studi ke luar negeri. Melalui program Let’s
Study Abroad, DKG mengundang sejumlah mitra luar negeri ITS untuk
dapat memberikan informasi mengenai kesempatan beasiswa dan
persiapan menuju studi ke institusi tersebut. Pada bulan Oktober,
pelaksanaan LSA menjadi istimewa karena dilaksanakan secara luring.
Universitas mitra yang berkesempatan menjadi pengisi LSA luring ini
adalah Chonnam National University. Bertempat di Teater A ITS,
puluhan peserta dari berbagai Departemen hadir dalam kegiatan ini.
Materi disampaikan oleh Koordinator Graduate & Korean Language
Program sebagai perwakilan dari Chonnam National University. (*)

ITS melalui Direktorat Kemitraan Global mengikuti agenda
Erasmus Green Mobility Day pada Kamis (13/10). Dalam agenda
yang diselenggarakan daring tersebut, ITS yang diwakili oleh
Direktur Kemitraan Global, Assoc. Prof. Maria Anityasari, Ph.D.,
memaparkan tentang kontribusi ITS dalam penghijauan
lingkungan yang melibatkan sejumlah mahasiswa ITS dan
mahasiswa internasional, seperti penanaman mangrove pada area
pesisir, workshop eco-printing, serta penerapan kebijakan
penggunaan tumblr untuk air minum dan penggunaan reusable
bag selama mahasiswa internasional tinggal di Indonesia.
Kepedulian ITS terhadap lingkungan telah lama diimplementasikan
dalam setiap kegiatan akademis & non-akademis.  (*)

Ketiga Kalinya, Program Unggulan ITS untuk
Warga Internasional Kembali Diselenggarakan

Sejumlah Peserta Program Rekrutmen Volunteer
Lakukan Presentasi mengenai Internasionalisasi

Mahasiswa Internasional ITS Rasakan Keramahtamahan
Keluarga Besar ITS melalui Makan Malam Bersama

Ratusan Mahasiswa ITS Tempuh Program Persiapan
Internasionaliasi 

ITS Tunjukkan Peduli Lingkungan melalui
Erasmus Green Mobility Day
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Tingkatkan Kualitas Pendidikan, ITS Dorong Dosen untuk
Tempuh Studi Lanjut 

Mahasiswa ITS Antusias Sambut Kesempatan
Beasiswa dari Korea
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Kesempatan Kegiatan Internasionalisasi

INFORMASI TERKINI KEGIATAN INTERNASIONALISASI
UNTUK CIVITAS AKADEMIKA ITS

Untuk
Tendik

Untuk
Mahasiswa

Untuk
Dosen

NOVEMBER
Worls Class Professor (WCP): Sharpening International Collaboration between ITS
and NAIST for Quality Research and Publication 

Bapak/Ibu Dosen dapat berpartisipasi dalam program guest  lecture dengan workshop academic writing yang diisi oleh Prof.
Yoshinobu Sato dari Nara Institute of Science and Technology (NAIST). Diselenggarakan 9 November 2022, pukul 13.00-
15.00, di Departemen Teknik Komputer/AJ-201. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi Sdri. Reini (int_off@its.ac.id).

Let’s Study Abroad (LSA) – November Edition - Onsite

Kesempatan Internasionalisasi untuk Mahasiswa ITS

Merupakan kesempatan bagi mahasiswa ITS untuk menggali informasi dalam mempersiapkan studi ke universitas
mitra luar negeri ITS. Universitas pengisi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Kasetsart University, University of Mindanao,
Universiti Malaysia Pahang, Suranaree University of Technology, Universiti Putra Malaysia, Thammasat Universty, SIIT,
dan Svay Rieng University. Dilaksanakan secara luring di Global Kampong pada 17 November 2022, 14.00-15.00 WIB.

A Semester Exchange Program at UMP Spring 2023
Periode: Maret-Juli 2023. Tuition waived. Deadline: 7 November 2022. Pendaftar wajib mentransfer kredit
maksimum. Dibebankan biaya akomodasi, materi pembelajaran, dan biaya hidup di Malaysia. Terbuka untuk
mahasiswa ITS D4 dan S1 angkatan 2021, & 2021. Info lebih lanjut dapat diakses pada
https://its.id/UMPSpring23 atau menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

2023 CCU International Internship
Periode: Januari-Juni 2023. Terbuka untuk mahasiswa ITS S1/D4 angkatan 2019 dan 2020, S2 dan S3 seluruh
angkatan. Tuition waived. Deadline: 19 November 2022. Terdapat jalur beasiswa dan jalur mandiri. Informasi
lebih lanjut dapat diakses pada https://its.id/CCU2023 atau menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

Kesempatan Mahasiswa ITS untuk Ke Luar Negeri

Researcher and Research Student Enrichment Program (R2SEP) Fall 2022
Merupakan program bagi mahasiswa ITS untuk meningkatkan ilmu dalam dunia akademik khususnya
penelitian. Topik: Finding Research Idea and Literature Review (Latest Tools and Methods).  Dilaksanakan pada
Kamis, 6 Oktober 2022, 15.30-17.00 (GMT +7). Pendaftaran melalui intip.in/r2sepfall22reg atau menghubungi
Novia (0811-3050-0033).

International Partnership Session with Inbound Staff Mobility Participants
Direktorat Kemitraan Global (DKG) ITS menyelenggarakan Inbound Staff Mobility (ISM) pada 14-18 November
2022. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan ISM, pada Kamis, 17 November 2022, 14.00-15.00 WIB, akan
diselenggarakan International Partnership session bersama peserta ISM dari 10 universitas internasional.
Bapak/Ibu LO dapat bergabung dalam sesi ini dan bertemu dengan sepuluh universitas tersebut sebagai
perwakilan Departemen Bapak/Ibu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi Sdr. Wahyu (031-5923411).
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A Semester Exchange Program at MFU Spring 2023
Periode: Januari-Mei 2023. Tuition waived. Deadline: 20 November 2022. Dibebankan biaya materi
pembelajaran, asrama, visa & asuransi, dan biaya hidup di Thailand. Terbuka untuk mahasiswa S1/D4 angkatan
2020, 2021, dan S2 seluruh angkatan. Info lebih lanjut dapat diakses pada https://its.id/Tohoku2023 atau
menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).

AMU in Poznan, Poland Student Exchange Spring Semester 2023
Periode: Februari-Juli 2023. Tuition waived. Deadline: 22 November 2022. Dibebankan biaya akomodasi, materi
pembelajaran, visa & asuransi, dan biaya hidup. Terbuka untuk mahasiswa ITS S1/D4 angkatan 2020, 2021, dan
S2. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada https://its.id/AMU2023 atau menghubungi Sdr. Ade
(studyabroad@its.ac.id).

TEEP Scholarship: Lab Internship at NCCU, Taiwan 
Berdurasi tiga bulan (wajib berada di Taiwan pada 31 Desember). Tuition waived. Deadline: 30 November 2022.
Terbuka untuk mahasiswa ITS S1 angkatan 2019 dan 2020, S2 dan S3 seluruh angkatan. Terdapat beasiswa
untuk biaya hidup selama di Taiwan. Dibebankan biaya akomodasi, materi pembelajaran, asrama, dan
asuransi perjalanan. Pendaftar wajib memahami regulasi masuk dari Pemerintah Taiwan. Informasi lebih
lanjut dapat diakses pada https://its.id/TEEP2023 atau menghubungi Sdr. Ade (studyabroad@its.ac.id).


