
da tahun 2016, International Program of Manage- 
»nt and Business (IMaBS) dan International Program 
r Islamic Communication (IPIComj pada tahun 2017. 
fcc menawarkah beberapa aktivitas akademik sep- 
ti student exchange, KKN internasional, field trip, 
n IPAcc Student Community (lASC) untuk mengasah 
mampuan hardskili dan sdftskHI mahasiswa. Sedang 
aBS menawarkan kesempatan untuk melakukan 
jdent Exchange kepada mahasiswanya, dengan 
rjasama perguruan tinggi luar negeri yang telah 
akukan bersama antara lain, Sunmoon University of 
trea, SIAS China, USIM Malaysia, Tamkang Universi- 

Khon Kaen University, dan Universitat Jaume I 
ain.

Sampai dengan tahun ini, UMY sudah memiliki 7 
ijuh) Program International dengan mahasiswa 
ing yang pernah bergabung sejumlah ratusan yang 
rasai dari seluruh Dunia, seperti Spanyol, Amerika, 
rea, Tiongkok, Thailand dll.

ampai dengan tahun ini, UMY 
udah memiliki 7 (tujuh) Program 
iternational dengan mahasiswa 
sing yang pernah bergabung se- 
rnlah ratusan yang berasal dari 
eluruh Dunia, seperti Spanyol, 
merika, Korea, Tiongkok, Thai- 
md dll. Selain itu juga memiliki 8 
Jela pan) SummerSchool.

"Selain International Program, kami juga rnemi- 
8 (delapan) Summer School. Sekolah musim panas 
kami lakukan untuk memberi penawaran kepada 

nan-teman kita yang ada di Eropa pada bulan juni 
»u Juli. Kami minta mereka datang ke Indonesia
tllk rlua hal Pprtama untuk momnolaiari cuatii hai

lan dari program Summer School yang ada di Indonesia 
ini adalah sisipan materi heritage yang mereka tidak 
miliki," papar Dr. Gunawan lagi.

Program Summer School yang dijalankan di 
UMY sendiri seperti Renewable Energy Summer 
School (RESS), International Trainingfor Young Islamic 
Economie leaders (IT-Yl£Lds), International Iropicai 
Medicine Summer School (ITMSS), International Tropi- 
cal Farming Summer School (ITFSS), International 
Dental Summer School (IDSS), Disaster Management 
Summer School (DMSS), dan 1 program nursing camp, 
International Emergency Nursing Camp (IENC). Selain 
itu, UMY juga memiliki program unggulan internasion
al yang rutin dilakukan tiap tahunnya, yakni Mahathir 
Global Peace School (MGPS). Program dimana para 
akademisi, mahasiswa, pemegang kebijakan, dan 
media berkumpul bersama membahas perdamaian 
dunia.

Melalui kerjasama-kerjasama dengan institusi 
akademik maupun non-akademik di luar negeri, kegia
tan-kegiatan berskala internasional seperti summer 
school, seminar internasional, konferensi internasion
al, dan program kelas-kelas internasional yang banyak 
dilakukan oleh UMY inilah yang akan mengangkat 
reputasi UMY sebagai perguruan tinggi internasional. 
Perguruan tinggi dengan reputasi internasional ini 
pula yang nantinya akan membantu langkah UMY 
untuk mencapai World Class University.
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