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UM Y Dirikan 
F’rofessor’s G uest H ouse

YOGYAKARTA - Program 
visit ing professor menjadi salah satu 
pro | jram  penting U niversitas 
M uham m adiyah Yogyakarta 
(UM! Y) dalam mencapai world class 
univ ersity. Kampus tersebut 
men :lirikanProfessor’sGuestHouse 
yang akan digunakan bagi para pro
fesor ;atau dosen tamu yang mengajar 
di UI ylY agar cita-cita menjadi kam
pus n endunia segera terwujud.

B lektor UMY, Prof Dr Bam- 
bang Cipto MA kemarin meresmi
kan ] pem bangunan P rofessor’s 
Gues t House. Lokasinya dibangun 
bersr rbelahan dengan gedung 
Unire s Putera UMY yang berada di 
sisi u tara kampus terpadu, Jalan 
Ring Road Barat. "K am i men- 
gapre siasi pembangunan gedung 
ini. A  khimya setelah empat tahun 
keingi nan tercapai. Apresiasi kami 
untuk : para pim pinan dan BPH 
yang r nembuat program lebih cepat ’ 
dilaks; anakan,” paparnya.

Pe imbangunan Professor’s 
Gues t Hpuse ditargetkan selesai 
pada a Izhir 2016. Setelah peletakan

batu pertama, targetnya gedung ini 
selesai dalam  satu semester. Ia 
berharap gedung dapat segera 
dipakai karena banyak manfaatnya.

Selain P rofessor’s G uest 
House, B ambang menyatakan juga 
akan membangun Student Guest 
H ouse untuk m engakom odasi 
mahasiswa asing yang mengunjun
gi UMY. Khusus untuk mahasiswa 
akan tersedia400 kamar.

W akil Rektor I UMY, D r Ir 
Gunawan Budiyanto MP meny
atakan kelegaannya dalam karena 
Professor’s Guest House sudah ter
laksana. Salah satu program inter
nasionalisasi UMY adalah meng
galakkan visiting professor dari 
luar negeri, dan adanya fasilitas 
bagi para professor dan dosen tamu 
itu sangatlah penting.

Badan Pengurus Harian (BPH) 
UMY, Prof dr Syamsul Anwar MA 
bersyukur dengan langkah mem
bangun gedung untuk profesor asing 
yang datang ke kampus. Para profe
sor dapat lebih nyaman karena fasil
itas kampus memadai. (D19A9)


