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1) Latar Belakang

Rensta Kemenristekdikti telah menargetkan PTNBH harus masuk top 500 dunia dalam 

kurun waktu sesingkat-singkatnya sehingga semua indikator termasuk pada pertukaran 

mahasiswa harus mendapat perhatian karena menentukan poin penilaian sebesar 10% bahkan 

lebih. Partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan berskala internasional di ada dua 

macam: inbound dan outbound exchange student. Pedoman ini disusun untuk melakukan 

program inbound student di Undip yang mendatangkan mahasiswa asing dengan melakukan 

kegiatan summer course di Undip. Manfaat yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini diantaranya 

memperkenalkan Indonesia sebagai negara ber sumber daya manusia kreatif, inovatif dan 

adaptif serta membangun jaringan penelitian pada skala internasional.  

Berdasarkan tujuan pelaksanaan program, kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

jumlah mahasiswa asing yang masuk ke Undip, oleh karena itu, summer course ditujukan bagi 

mahasiswa asing (S1-S3) dengan status mahasiswa tetap dan dari universitas yang mempunyai 

MoU dengan Undip. Universitas yang belum mempunyai MoU juga dapat menjadi peserta 

dalam kegiatan summer course ini dengan catatan bahwa dalam waktu dekat, akan dibuat MoU 

antara Undip dan universitas tersebut. Mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri 

tidak dapat menjadi peserta kegiatan.  

Program ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa asing terhadap 

Indonesia dan Undip agar dapat menjadi program spin off bagi program dengan tema 

internasional lainnya.  

2) Tujuan

a) Meningkatkan jumlah inbound student dari universitas di luar negeri

b) Membangun program spin off terhadap program bertemakan internasionalisasi di

Undip

c) Membangun citra yang baik tentang Undip dan sebagai wahana promosi akademik.

3) Mekanisme

Mekanisme dan rancangan yang dilakukan pada kegiatan ini sebagaimana tujuan yang

diinginkan di atas adalah: 

a) Masa pengumuman (1-28 Februari 2019)

b) Deadline pengumpulan proposal (11 Maret 2019)

c) Evaluasi proposal dan paparan program (20 Maret 2019)

d) Penentuan kegiatan yang didanai (30 Maret 2019)

e) Pelaksanaan program (1 April – 30 September 2019)

f) Pelaporan (Oktober 2019)

g) Seminar hasil kegiatan (November 2019)



4) Syarat Pengusul Program

a) Pengusul merupakan wakil atau tim dari fakultas di Undip yang diajukan oleh

dekan.

b) Satu fakultas hanya boleh mengusulkan satu kegiatan

c) Topik kegiatan dapat diarahkan pada kearifan lokal dan center of excellent masing-

masing fakultas.

d) Peserta minimal berjumlah 15 mahasiswa dari 3 negara yang dibuktikan dengan

surat kesanggupan hadir dari peserta kegiatan.

e) Lama kegiatan minimal adalah 10 hari

5) Syarat kelayakan pengusul

a) Fakultas telah mempunyai center of excellent yang ditunjukkan dalam isi proposal

dan mendukung Renstra Undip.

b) Tim ditunjuk oleh Dekan yang dibuktikan dengan SK Dekan.

6) Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima program:

a) Menghasilkan 1 buah laporan kegiatan berbahasa Indonesia

b) Mempublikasikan kegiatan di website universitas para peserta program dan koran

nasional.

c) Membuat album dan poster untuk dipamerkan dalam berbagai kegiatan WCU.

7) Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

dengan skema program WCU.

a) Total dana maksimal sebesar Rp.  50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah)

b) Komponen pembiayaan mengikuti pedoman SBU yang berlaku di Undip.

Proposal sebanyak 1 eksemplar dikirimkan ke :

Wakil Rektor Riset dan Inovasi

Rektorat – Gedung Widya Puraya Lantai 2

Softcopy dikirimkan melalui email ke : wcu@live.undip.ac.id




