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A. Latar Belakang  
Misi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menuju universitas bereputasi 

internasional (World Class University) dapat terlaksana dengan adanya dukungan 

internasionalisasi terhadap seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa. Program 

mobilitas mahasiswa menjadi salah satu program yang diagendakan UNY untuk 

menunjang misi dan visinya. 
 

Program transfer kredit sebagai salah satu bentuk program mobilitas 

mahasiswa yang digagas untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada 

mahasiswa terkait atmosfer akademik dan kehidupan kampus di universitas mitra. 

Pengetahuan dan pengalaman ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan 

internasional mahasiswa dan meningkatkan peluang mahasiswa untuk menjalin 

jejaring dengan mitra dalam skala luas. 
 

Program ini mempunyai 2 skema, earning credit dan non-credit. Untuk skema 

earning credit, UNY melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) 

menawarkan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di 

universitas mitra luar negeri, diprioritaskan di universitas yang telah menjalin 

kerjasama (MoU) dengan UNY. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa 

minimal 4 SKS, dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) semester atau 4 

(empat) bulan. Jenis mata kuliah yang diambil diprioritaskan untuk mata kuliah yang 

dapat ditansfer ke dalam kurikulum UNY, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah 

pilihan; baik teori maupun praktek. 
 

Pada bulan bulan Juli 2018 mendatang akan dilaksanakan program Transfer 

Kredit di universitas mitra luar negeri yaitu Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

selama 1 (satu) semester atau 4 (empat) bulan. Untuk itu UNY menawarkan kepada 

mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program tersebut. 
 

 

B.  Persyaratan Peserta Program  
Mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut:  
1. Calon peserta merupakan mahasiswa yang terdaftar aktif di Universitas Negeri 

Yogyakarta pada tahun 2018, terdaftar pada program studi sebagai berikut: 

No Fakultas Prodi 

1 FIP PAUD 

  Manajemen Pendidikan 

  Pend. Bimbingan Konseling 

2 FBS Pend. Bahasa Inggris 

3 FMIPA Biologi/Pend. Biologi 

  Matematika/Pend. Matematika 

  Fisika/Pend. Fisika 

  Kimia/Pend. Kimia 

4 FT Pend. Teknik Informatika 

  Teknik Sipil 

  Teknik Elektro 



  Teknik Elektronika 

  Teknik Mesin 

5 FE Akuntansi 

  Manajemen 

6 FIK Pendidikan Jasmani, kesehatan, rekreasi 
 

2. Telah menempuh perkuliahan pada program studi tersebut di atas selama minimal 2 
semester dengan IPK minimal 3,25;  

3. Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris (dengan TOEFL skor 
minimal 450);  

4. Mempunyai interpersonal dan communication skill  (oral & tertulis) yang baik; 

5. Mempunyai riwayat kesehatan yang baik; 

6. Menyerahkan surat pengantar dan ijin dari Kaprodi dan diketahui Dekan; 

 

C. Pembiayaan  
1. KUIK akan memberikan bantuan biaya asrama, tiket, dan visa dengan perincian 

sebagai berikut:  
 

No. 
  

Jenis Pembiayaan 
  Rincian   Bantuan dari UNY yang  

    

     Kebutuhan   diusulkan (Rp)  
          

            

1   Asrama  15 RM * 30 * 4  6.000.000  

2   Tiket 1 * 2.000.000  2.000.000  

3   Visa 1 * 2.000.000  2.000.000  

    Total    10.000.000  

 

2. Selain komponen biaya tersebut, KUIK tidak akan menanggung biaya lainnya. 

Sebagai gambaran, berikut kami menyampaikan contoh rincian untuk biaya 

konsumsi selama program berlangsung. 

 

No. 
  

Jenis Pembiayaan 
 Rincian Kebutuhan  Biaya  

    

        
         

          

1   Konsumsi (3 * 5 RM ) * 30 * 4 6.000.000  

    Total  6.000.000  
 
 
 

D. Jangka Waktu Kegiatan dan Laporan 
 

1. Program Transfer Kredit akan dilaksanakan selama 4 bulan di UTM antara bulan 

Juli – November 2018. 
 

2. Setelah kegiatan selesai, peserta wajib menyampaikan laporan tertulis dari kegiatan 

ini ke Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan UNY. 
 

3. Sebagai upaya mengoptimalkan dampak positif dari program ini, peserta disarankan 

untuk menyajikan best practice hasil Transfer Kredit dari universitas mitra di 

prodi/jurusan asal ke unit kerja/fakultas UNY dimana dia belajar. 

 

E.  Mekanisme Pengajuan  
a) Seleksi Tahap Pertama 

 

1. Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Kantor Urusan Internasional 

dan Kemitraan (KUIK) diketahui oleh Kaprodi dan Dekan. 
 

2. Pengusul mengirimkan proposal ringkas dengan sistematika: 
 

a. Latar belakang dan rasionalisasi, 



b. Tujuan dan sasaran,  
c. Usulan rencana perkuliahan dan kegiatan akademik lain  
d. Jadwal kegiatan.  

3. Proposal dilampiri:  
a. Formulir aplikasi (format terlampir), 

 
a. Transkrip nilai,  
b. Sertifikat TOEFL,  
c. Surat keterangan sehat dari rumah sakit,  
d. Surat ijin dari Kaprodi dan diketahui Dekan,  

4. Proposal dicetak menggunakan kertas ukuran A4, dikirim 1 eksemplar ke Kantor 

Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) UNY, Gedung Rektorat Lantai 3 

Sayap Utara.  
5. Proposal tersebut diserahkan ke KUIK UNY paling lambat Selasa, 24 April 

2018 pukul 13.00 WIB. 
 

6. Proposal dari pengusul akan diseleksi oleh tim dan dievaluasi berdasarkan 

persyaratan yang telah ditentukan dan hasil seleksi akan diumumkan melalui 

email/surat kepada yang bersangkutan.  
7. Proposal yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak akan diproses. 

 
b) Seleksi Tahap Kedua  

1. Peserta yang telah lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tahap 

berikutnya berupa seleksi dalam bentuk wawancara;  
2. Proses wawancara akan dilakukan pada hari Kamis, 26 April 2018, oleh tim 

penilai dari KUIK UNY dan Bidang 4 dengan mempertimbangkan: 


 Aspek kelengkapan administratif sesuai dengan ketentuan di atas;  


 Kredibilitas calon peserta yang meliputi kemampuan akademik dan non akademik 
serta aspek pendukung lainnya.  

3. Hasil seleksi akan diumumkan melalui web resmi KUIK UNY dan peserta yang 

lolos seleksi akan dihubungi melalui email atau sms oleh pihak KUIK UNY. 

Hasil penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan tim penilai. 




