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INTERNASIONALISASI MAHASISWA 

1) Pendahuluan

Mahasiswa menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. 

Aktifitas dan prestasi mahasiswa menjadi salah satu tolok ukur capaian prestasi sebuah 

perguruan tinggi. Sampai saat ini, Undip telah melakukan kegiatan internasional baik sebagai 

penyelenggara maupun sebagai peserta berbagai kompetisi di dalam dan luar negeri.  

Saat ini Undip terus mengalami peningkatan dalam menjuarai kompetisi di tingkat 

internasional. Namun kualitas dan kuantitasnya tetap perlu ditingkatkan setiap tahunnya. 

Kegiatan internasionalisasi mahasiswa baik S1/S2/S3 dan Vokasi bertujuan untuk memberikan 

fasilitasi kegiatan kompetisi bertaraf internasional baik yang diselenggarakan oleh Undip atau 

pun berkontribusi mengirimkan delegasi pada pertemuan organisasi profesi internasional, atau 

badan-badan organisasi internasional mahasiswa. Dengan kegiatan ini diharapkan akan 

menjadi rangsangan bagi mahasiswa untuk menambah frekuensi kegiatan baik di dalam dan 

luar negeri yang bertaraf internasional. 

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan angka partisipasi dan prestasi mahasiswa 

S1/S2/S3 dan Vokasi Undip pada pertemuan-pertemuan atau event internasional. 

3) Jenis Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan menambah partisipasi mahasiswa pada kegiatan internasional 

baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi luar negeri ataupun lembaga internasional. 

Kegiatan yang layak mendapatkan dana kegiatan ini adalah kompetisi internasional, 

international student meeting, conference di luar negeri terutama yang berpeluang besar 

mendapatkan award.   

4) Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

a) Sosialisasi ke seluruh fakultas

b) Penerimaan Proposal dibuka sepanjang Februari – Agustus 2019

c) Pengumuman kegiatan yang didanai (tanggal 15 dan 30 di setiap bulan)

d) Pelaksanaan kegiatan maksimal 15 Oktober 2019

e) Pelaporan hasil kegiatan (maksimal 15 hari setelah kegiatan dilakukan)



5) Syarat Program

a) Pengusul merupakan mahasiswa S1/S2/S3 dan Vokasi di lingkungan Universitas

Diponegoro

b) Abstrak atau artikel atau persyaratan kompetisi telah diterima untuk dipresentasikan di

International conference, congress, forum, workshop, symposium dan kompetisi di luar

negeri yang berpeluang besar mendapatkan award.

c) Diutamakan kegiatan yang diselenggarakan di daerah regional Asia Pasific.

6) Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima program:

a) Award

b) Laporan kegiatan berbahasa Indonesia

c) Data minimal 10 peserta lain yang mengikuti conference/kompetisi (Nama, Instansi,

Jabatan, dan alamat email).

7) Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari skema program WCU, 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




