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PERATURAN REICOR
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

NOMOR /PRT/2016-02/013

TENTANG

PROGRAM PERTUXARAN MAHA.ISWA (TN8 OUNb DAN ,UTBONO SIUDFA/Is) ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN OAN UNIVERSITAS MITRA DI LUAR NEGERI

l\4 enimbang

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

bahwa dalam menlngkatkdn', kualltas dan karakter mahasiswa/i

Universltas Katollk Parahyangan, pentlng bagl mahasiswa untuk
mendapatkan pengalaman dan wawasan studl dl tempat laln dengan
perbedaan budaya dan keblasaan;
bahwa dengan dllakukannya program pertukaran mahasiswa antara

Unlversltas Katollk Parahyangan dan Universitas l\y'itra di Luar Ne8eri,

hal-hal sebagalmana dicantumkan dalam butlr a. dapat tercapai dengan

baik;
bahwa be.dasarkan butlr a d8n b dl atas perlu adanya suatu pedoman

yang diterbltkan dengan Pe.aturan Rekto.;

Undang-UndanB Nomor 12 Tahun 2012tentan8 Pendidikan Tinggi;

P€raturan Pemerintah Nomor 4 Thhun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggl dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014

tentang KerJasa(na Pendldikan Tlnggl;
Peraturan Menterl Rlset, Teknologl dan Pendidikan Tinggi Nomor 44

Tahun 2015 tentang Standar Naslonal Pendldikan Tinggi

Surat Edaran DltJen lmlSrasl tentan8 PersYaratan Vlsa dan ljin Tinggal

Terbatas Pelajar/Mahaslswa Aslng Nomor 55274/ A2.4/LN/2070.

Peraturan Pengurus Yayasan Unlversltas Katollk Parahyangan Nomor 5

Tahun 2016,tentang Rencana Kerja dan Anggaran Unlversitas Katolik

Parahyangan;

M

UNIVERSITAS IGTOTII( PARAHYANGAN

pertuKaran

kerjasama,

gothe ng\

MEIV]UTUSKAN:

: Peraturan Rektor Unlversltas Katollk Parahyangan tentang Program

Pertukaran Mahaslswa (lnbound don outbond studentsl anla(a Unlversltas

Katolik Parahyangan dan Universltas Mltra di Luar Negerl

Pasal I

engingat : 1.

L

Menetapkan

dalam Peraturan iniyang dlmaksud dengan:

iff";;.;;;-;r;;;;," e*hons" vanl drmaksud dalam pedoman inr adarah

'[' ;;;";itt " antara uNPAR dengan univemltas luar neSeri vang menjadi mitra

I b.rup" kegiatan tempuh studl, balk yang berslfat perolehan kredit (credit

\t1F

maupun non kredit (ron-crcdit progrcml' 
;



(2)

Itr

Outbound Student Exchdnge adalah bentuk pertukaran mahaslswa antar untversttas
dimana mahasiswa aktif darl UNPAR, dalam kurun waktu tertentu {biasanya satu
semester), menempuh studi di unlversitas lubr negerl yang menjadi mifia Kerlasama
I,JNPAR.

lnbound Student Exchorge adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas dimana
mahasiswa dari universitas mitra UNPAR di luar neSerl, dalam kurun waktu tenentu

I (biasanya satu semester), menempuh studl di UNPAR.

\4) Visithg Student adalah mahaslswa dari universltas mltra UNPAR di luar negeri yang

membayar secara penuh ke UNPAR untuk rn"narpl,h ,,rdi di UNPAR, dalam kurun waktu
tertentu (biasanya satu semester)

(5) Credit gathering adalah keglatan dlmana mahasiswa menglkutl p€rkuliahan tertentu di

host unlve6lty yangkemudlan dlsetarakan sebagal perolehan matakullah (berbasis Satuan

Kredlt Semester) tert entu di home unlvercity,

1,6) Uon-Credtt erogrom adalah keglatan dlmana mahaslswa menglkuti aktivitas akademik dl

host unlverslty dengan maksud untuk menlngkatkan kapasitas peisonal mahasiswa tanpa

dlkaitkan dengan perolehan kredlt dl home unlverslty-nla.

(7) Home university adalah unlversltas darlmana mahaslswa yang meigikuti kegiatan Jtudert

exchonge berasal (universitas penglrlm mahaslswa)

(8) Host universw adalah unlversltas yang menerima atau memberikan layanan ke8iatan

' akademik bagi mahaslswa pesdda student exchonqe (universitas penerima mahasiswa)

I

Pasal 2

Setlap persyaratan dan ketentuan lebih lanjut mengenal Program Pertukaran lMahasiswa

linbound and outbound studentsl dlatur di dalam Pedoman Pengelolaan Kegiatan sfude,t
inchonge Unlversitas Katollk Parahyangan yang merupakan bagian tidak terplsahkan darl

feraturan Rektor Unlversltas Katolik Parahyangan lnl.

,Apablla dl kemudian harl diketahul

ierbalkan seperlunya.

Peraturan Rektor inl
I

Pasal3

terdapat kekellruan dalam peraturan ini akan dilakukan

Pasal 4

mulai berlaku sejak tanSSal dltetapkan

i+ fDitetapkan di Bandung'\r
//' Pada tanggal 15 Februari 2016'

itumorang, Ph. D



PEDoMAN PENGEtoLAAN KEGIATAN

STUDENT EX'HANGE

UNIVERSITAS KAToI.IK PARAHYANGAN

1. Pentantar

o, Pedoman inl me.upakan panduan pelak$naan keSlatan pertukaran mahasiswa (Jtudert
ercrorge) antarc Univeisltas K.tolik parahyangan 

{uNpAR) dengan oniveBitas luar negeri yang
menjadl mitra kerjasama UNPAR, yanS didasarkan pada Nota Kesepahaman gersama (MoU).

b. Pedoman Student Exchdnge Inl mencakup pengaturan sistem dan prosedur pengiriman
mahasiswa UNPAR ke universitas mj:Ja loutbound student exchongel dan penerimaan

mahasfswa aslng (ioboo, d student exchonge).

2. Pedoman

2,7, O utbound Student Exchdng e

a, Kantor lhtarnasional dan Ke rjbsa nia .(KlK) tJNpAR menSumumken pembukaan kegiatan Jtudent
exchdnge pada semester^ahun berJalan, berdasarkan Nota Kesepahaman (tvtOU)/perjanjlan

Kerjasama antar unlversitas, atas persetujuan Ketua program Studi di UNPAR yang akan terlibat
dalam Vo.Jam student exchonge.

b. Perryaratan bagimahasiswa untuk men8lkuti outbond student exchonge adalah:.

- Telah lulus 75 sk dengan IPK > 3.00 (dibuktilan dengan transkrip/Daftar Perkembangan

5tudi);
- Terdaftatsebagai mahasisr/a aktif pada saat pelalGanaan drdert exchonge;

- Memeduhi kewaiiban keuangan,yang meliputi:
. pelunasan uang kuliah pokok semester (UXPS) di UNPAR sebagai home university pada

aaat tnenfktlti student exchongei

. Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban pembayaran studi di ho5t uriversity pada saat

mengikuti student exchange (woive pollcy)t

. 8e€antung pada skema kerjasema (MoU) dan kebljakan plmpinan Universitas,

mahasiswa bisa mendapatkan beaslswa untuk blaya hldup (rvlrg ollowonce) da host

uhiveEity dan/alau beasiswa biaya studl (UKPS/5KS) dari UNPAR sebagai hone

univerSitY.

- Menyiapkan dokumen untuk keperluan proses selel(si:

. Motivotion Letten

. Curriculum Vitoe;

. Transkrip studi tenkhir (utamanya untuk program ACUCA sebagai pertimbangan KIK

untuk merekomendasikan mahasiswa le er-Co Meeting).

- Memenuhl persyaratan datl host univetslty sepenl persyaratan bahasa Inggris dan

persyaratan untuk keperluan imi8rasi.
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c. setefah berkonsultasi dengan Ketua program studi, mahasiswa peminat stt deht exchonge
mendaltarkan diri d€ngan mengisi formuti.lslan, yang disiapkan oleh Kttg yang rneliputi:- Data Diri:
- Nafta home univeBity (UNPAR) dan t ort ,rlyeBity (portner univeBity di luar negeri),- Waktu Pelakianaan;

eq,8, r,,d,. n,{,.,! yzogn,.aa4ta|!Dtt4+hcttahrt e6it},, yang-kemudian_"karditransfer/ ''
disetarakan dengan mata kuliah pada program studiterkait dlUNpAR yang telah disetuju

t.

h.

oleh Prognm Studi bersangkutan;
- dokumenperyaratan (sesuaibutlrb)dllamplrlan;
Mahasiswa pemfnat student exchange wajib menghadap dan berdiskusi d€ngan Ketua program
Studi; dan sebagai tanda persetujuan (etua program Studl membubuhkan tanda tangan pada
formulir isian pendafta r an pesetla student exchonge,
Formulir islan beserta cv, Motiva on tetter, transkrip akhir dan buku transfer mata kuriah dari
prodi dikirimkan ke ktK,

Proses seleksi terhadap pendaltar studert exchonge, mlsalnya melalui wawancara atau metode
lainnya, jika dipertukan dapat dilakukan oleh:
- Program Studi jika pro|4am itudent exchorge bersifat khusus untuk program studlrenentu;

atau
- KIK jika program student exchonge bersifat lintas program studi seperti student mobitity

scheme dariACUCA, dengan melibatkan personalyang memillki kapasitas yang relevan.
(fK mengumunkan para mahasiswa yang lolos dan dapat menglkuti stude nt erchange progrcm
berdasarkan proses seleksi yanS dllaklkan oleh pro8ram studl atau KlK.
Jika mahasiswa tidak diterima mengikuti st dert er.tdrge dan tetap mengingintan studi di
universitas nltra di luar ne8eri, maka mahastswa tecebut bisa,studi sebagai vi;iting student
dengan kewajiban telanBdn sesuai dengan peibturanyang berlaku.
Jika dirasa diperlukao, KIK dapat melaklkan 6tau mengkoordinasikan program persiapan untuk
mahasiswa (pre-depotture progtuml Vang akan men9iktrti student exclrange prcgrcm.
KIK mernfasilitasi penyediaan dokumen yang berslfat Institusional dan memberi informasi
mengenai segala ienis dokumen yang perlu dislapkan secara prlbadi oleh calon peserta jt dert
exchonge.

Setelah kegiatan studi (itudert exchonqe prcgtun) selesai dUalankan, sekembaljnya dari
host/portoer university maha slswa wajib melaporkan dirl ke KtK.

Mahasiswa diharepkan sudah membawa laporan studl dari student exchonge program,
termasuk essai mengenai pengalaman dan transklp/sertifikat nilai dari ho5t university. lika
belum membawa laporan nilai hasil studi, l(lK harus memastikan bahwa sertifikat nilai bisa

diterina UNPAR secepatnya setelah selesalnya kegiatan student exchonge b€rdasarkan

kesepakatan pada MOA. gatas akhlr pemasukan nllai lcrcdlt tronsler) adalah 15 Februari untuk

sehester ganjil dan 15 Oktober untlk semester genap.

KIK meneruskan atau menyerahkan sertifikat nilal akhir mahaslswa pesefta student exchonge

kepada ProBram studi, Ketua Program Studl m€laporkan kepada fakultas, yang kemudian akan

memproses transfer nilai tersebut kedalam Sistem Informasi Akademik (SlA) Fakultas,

nr*



berkoordinasl dengan Biro Adminsitrasi Akademik. Kl( memastikan bahwa proses (pendaftaran-
pefaksanaan-pefapora n) student exchonge sesuaidengan MOu/perjanjian kerjasama.

- 2.2, lnbound Student *chonge

-- - --€-Ket!€+rogr.rft5tldifiembuk&inata-kulia Hahrn-bahasa ln8gris-dntuhdapat ditawa rka n dala m-
program lnbound student exchdrge, besena dengan kelengkapan silabus sesuai dengan format
dari KlK. Sllabus, kalender akademlk dan informasi mengenai inbound student exchange
kemudian akan dimuat dalam web lO UNpAR untuk dapat diakses oleh mahaslswa asing yang
bermlnat.

KIK mengumumkan pembukaan kegiatan student exchdnge pada semester^ahun berjalan,
berdasarkan Mou/perjanjian kerjasama antar unlversltas dan sepersetujuan ketua protram
studi di U NPAR ya ng aka A tetlibat student exchdnge.
Calon mahaslswa darl universitas mitm mengontak KIK untuk konsultasl dan pendaftaran
sebagai calon pesena inbound stodent exchonge, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelumnya,
dengan menelslformulir isian yanS disiapkan KlK, yang meliputi:
- Data Diri;

- Nama home urtue.Jity lpaftner untueBity di luar negeril dan host uriyerstty (UNpAR),

- Waktu oelaksanaanl

- Daftar mata kullah yang akan dlambil di UNPAR;
- Dokumenpersayratan(sesuaibutird)dllamplrkan.
Persyaratan batlmahasfswa untuk menglkuti inbound student exchonge adalahid.

- Persyaratan akademik dari host uriveBlty (UNPAR)|

f.

. . Kemampuan Bahasalnggrls, setara dengan TOEFL > 500 atau IELTS > 6 (bagiyang tidak
menggunakan Bahasa lngg.ls sebagal Noti\te Longuogel.

- Memenuhi kewajiben keuangan:

. giaya SKS untuk mata kuliah dibayarkan ke home u/',versity (universitas mitra);

. Mahasiswa dibebaskan dari kewaliban pembayaran biaya studidi Unpar (waive policy);

. Siaya tambahan diperlukan untuk kursus/kuliah perslapan, misalnya Bahasa lndon€sia,

- Persyaratan ad mln istratif untuk keperluan imlgrasl:

. Dokumen ljin belajar dan VITAS harus dlurus sekurang-kurangnya 4 bulan sebelumnya,

yaitu tanggal 31 Maret untuk Semester Ganjil (Fol/ Sed,eJtef) dan 31 Agustus untuk

Semester Genap (Sptnq Semester).

Mata kuliah yang ditawarkan untuk pro86m inbound student exchonqe ini dapat diikuti oleh

mahasiswa yang berasal dari Universitas yang tidak/belum mempunyai MOU atau tidak/belum

bermitra dengan Unpar. Akan tetapi, mahasiswa tetsebut sebagai visiting students harut

membayar penuh ke Unpar sesuai dengan peraturan yang berlaku. llsitirO stude,t tetap harus

menglsi formulir seperti dijelaskan pada butir c dan memenuhi semua persyaratan pada butir d

KIK memfasilltasl proses penerbitan surat iin belalar dan VITAS.

Mahasiswa exchorgeyang sudah menerima VITAS (nantinva akan berubah menladi klTAs) harus

sudah berada dl UNPAR paling lambat 1 mlnegu sebelumnya, untuk menyelesalkan:

'./



- lapor ke kepolislan setempat dalam waktu 1x 24jam, yang akan dibantu KIK;- proses administrasi penSambilan mata kuliah dan penerbitan (anu Tanda Mahasiswa, yang
dikelola oleh giro Administrasi Akademik:

- pemberian akses sebagai mahasiswa UNPAR sepeni akes wlFt dan perpustakaan, yang
akan dibantu Biro Administ6sl Akademik;

_ - peatabao_VtlAs*e_(adu-lita_gn8gat Sementara_(j(tTAsl_*elGntoF knigrasi yang harus-
diselesaikan dalamwaktu l bulan, yang akan dibantu KIK;

- urusan kontrak/kost untuk tempat ting8al, KK berperan sebatas rekorn€ndasi dan
henyadiakan stude nt bu ddy.

h UNPAR merarui Biro Administrasr Akademit dan KrK haru5 mempunyai data mahasiswa stadent
exchorge ini mesklpun belum/fldak dilaporkan pada pD Diktj pada saat jni.

l. Pelakanaan kullah para mahaslswa student exchonge seperti administrasi pencatatan daftar
hadir, nilaitugas, UTS, dan UAS berlaku sama sepertlmahaslswa regular UNpAR dan diatur oleh
Program Studl masing-masing.

J Penerbitan senifikat NllalAkhlr untuk sfodeht exchonge dikelua an oleh Dekan pada fakultas
terkait, dengan menggunakan format yang dtsetujuloleh Universltas atau ol€h KtK pada kasus
lintas program studi.

' k. Ketika ma sa sudi student exchdnqe telah selesal,lO harisebelum kepulangan mahasiswa harus
membuat EPO (Exit Pemlt Only) yanS bertujuan untuk memutus sponsor UNPAR dan
men8emballkan KITAS ke kantor lmlgrasl setempat, yang pada prosesnya akan dibantu XlK.

l. Kantor Internasional dan (er.iasama (KlK) benanggung jawab untuk memestikan bahwa proses
(pendaftaran-pelaksanaan-pelaporan) student exchonge sesuai dengan Mou/perjanjian
keriasama. 

_:

3. Penutuo

6. Pedoman ini merupakan kebijakan Univeristas untuk pelaksanaan ptogaafi student exchlonge.

b. Prosedur Operasional Baku (POB) berupa alur aktlvitas dan kelengkapannya disediakan secara

terDisah.
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