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KANAZAWA (Kll) - Kektor 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, Dr. Ir. Gunawan 
Budiyanto MI’ bersama de
ngan Kepala Kantor Urusan 
Internasional, Ir Tony K Ha- 
riadi, MEng menandatangani 
kerja sama dengan Kanazawa 
Technical College (KTC) di 
Kahazawa, Jepang. UMY 
disebutkan KTC sebagai part
ner pertama dari Indonesia.

Melalui telepon internasi
onal, Kamis (9/3) Tony menye
butkan penandatanganan 
Memorandum of Urtderstan- 
ding (MoU) antara UMY de
ngan KTC merupakan kesem
patan baik untuk dapat lebih 
memobilisasi mahasiswa an
tar kedua belah pihak. Selain 
dengan KTC, Tony menam
bahkan, UMY juga menanda-

Usai penandatanganan MoU.

tangani MoU dengan Kana
zawa Institute of Technology 
(KIT), yang juga masih satu 
naungan dengan KTC.

“Kesepakutun yang dibon 
tuk antara UMY, KIT dan 
KTC antara lain adalah 
pengiriman mahasiswa UMY

untuk belajar Bahasa Jepang 
di Kanazawa Institue of 
Technology dan Kanazawa 
'llechnical College selama 6 
minggu. Selain itu, pengiri
man mahasiswa KIT dan 
KTC ke UMY untuk melak
sanakan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN),” ujarnya Selanjutnya 
ada pengiriman Dosen UMY 
ke KIT dan KTC selama 4 
minggu, dan juga researeh col- 
laboration tentang sistem 
pembelajaran teknik. Ini 
menurutnya dilakukan aula 
i'u IIMY dongan KIT dan Juga 
l IMY dongan K'I’i I, 

l'rogram kerja sama Ini 
dlMohutkan 'Ihny sudah akan 
dimulai pada semester depan, 
“Semester depan kita sudah 
akan memulai program joint 
researeh, student exchange

dan faculty exchange," ungkap 
Tbny.

Kesempatan bekerja suma 
dengan dua institusi di Je 
pang disebut Tbny sebagai ke
sempatan bagi para mahasis
wa UMY untuk melakukan 
program mobilisasi ke luar ne
geri.

“Dengan bertambahnya 
keija sama UMY dengan uni
versitas asing, tentu bertam
bah pula terbukanya kesem
patan Imgi mahasiswa vang 
ingin melakukan program 
pertukaran poksai ke luar no 
geri. Oleh koronanya maha 
siswa dapat mempersiapkan 
diri sejak dini untuk mening
katkan kualitas diri sehingga 
dapat terseleksi untuk 
melakukan student exchang*“ 
(utup Tbny, (Ksy)-o


