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Dengan hormat.

UGM sebagai salah satu anggota ASEAN Univelsity Network (AUN) diharapkan

berperan aktif dalam kegiatsn yang diadakan oleh AUN, salah satulya adalah program

pertukaran mahasiswa dengan melalui AUN ACTS (ASEAN Credit Trans.fer Systenl'

Mahasiswa akan mengikuti progtam exchange dan nremperoleh transkrip nilai dari universius

aoggota AuN ACTS. Selanjutny4 transkip nilai ini agar diakui oleh fakultas masing-masing

dalam skema transfer kedir (crcdit tansfer\. Adapun negara anggota AUN ACTS antam lain

Brunei Darussalam, Cambodia, lndonesia Lao PDR. Malaysia, Myanmar, Philippines.

Singapore, fiailand, dur Vietnom.

Dalam rangka mengimplementasikan progr.lm tersebut dan untuk meningkatkao

mobilitas ke luar negeri bagi mahasiswa UGM se(a meningkatkan hubungan baik antara UOM

dengan universitas alggota AUN, dengan ini kami informasikan bahwa program pendaftaran

AUN ACTS telah dibuka kembali, Sehubungan dengan hal te$ebut. kami mohon bantuan

BapaMbu untuk menyebarluaska[ informasi tentang Program ini kepada para mahasiswa di

lingkungan fakultas Bapak/tbu'

Adapun pros€dur dan beberapa infomasi tambahan terkait dengan proses pendaftaran adalai

sebagaiberikut:

l. Pcs€rr8 addah mahasiswas-l (underytaduak) t^v\k 2 al ke3-
2. Sebclum mendaftar ke universitas yang alan dipilih, dimohon agar mahasiswa dapat

mengecek laman: \tr'\,,^l'.acts. ui.ac. id.

3. Pada saat melakukan pendaftaran *cala online, mohon disampaikan kepada mahasiswa

untuk memilih mata kuliah yaDg diminati dan memperhatikan tahun akademik masing-

masing universitas tujuan (disesuaikan dengan tahun akademik universitas mitra yang

akan dituju).
4. Setelah itu, nuhasiswa dimohon unlul mengkonsultasikar rnata kuliah yang akan

diambil teNebut kepada Wakil Dekan Akademik di masing-masing fakultas.
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5. Apabila daftar mala kuliah vang akan diambil lelah mendapat persetujuan dari Wakil
Dekan Bidang Akademik. mahasiswa dapat melanjutkan pendaftaran secara online dan
dilanjutkan dengan proses di universiias (UGM). Sebelum berkas dikiim ke universiras.
mahasiswa diminta untuk mencetal hasil pendaftaran online kemudian dijadikan satu
dengan dokumen kelengkapan lain untuk kemudian disampaikan ke Subdit. Urusan
Internasional, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur Fl3.

Kami informasikan baiwa program yang ditawarkan adalah
pembebasan biaya perkuliahaa, oleh karena itu bagi nlalasiswa yanS
prograrn pertukaran ke universitas anggota AUN yang diminati
mengusahakan tiket pergi pulang dan biaya hidup secara mandiri.

Dokumer resmi yang harus dikurnpulkan sbb:
a. Surat keterangan masih aktifkuliah dari Fakultas dalam Bahasa lnggis
b. Transkip nilai rerakhir dalam Bahasa lnggris (lpK minimal 3.jO)
c. Sertifikat kemampuan berbahasa lnggris ('I'OEFL Score ITp minimal 550 atau Jenis

TOEFL yang lain (misainya tBT) arau IELTS dengan skor yang disesuaikan dengan
persyaratan dari universiras tujuan.

d. Erral denganjudul.. lyhy I toant to joih this A|JN ACTS exchange ptugram.
e. Surat pencalonatL/ijin dari Dekan Faliultas dalanr Bahasa Indonesia.
f. Salinan formulir ozr,/ize termasuk bidang studi yang akan diambil,
g. Pasfoto ukuran 3 x 4 (2 helai).

h. Leaming Agreement/swat yaig isinya mata kuliah yang akan diambil dan disetujui
oleh Wakil Dekan Akademik dan Dosen Pembimbing Akademik untuk transfer kedit

Dokumen rangliap 2 (dua) dikumpulkan ke Kantor Urusan lnternasioDal. Universitas Cadjah
Mada Bulaksumur F-13 selambat-lambatnya tanggal 25 April 2018.

Atas banruan dan kerjasamanya. kami sampaikan terima kasih.

Alumni. dan Urusan lntemasional
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