
SOP 

(Standard Operating Procedure) 

Program Pendidikan Internasional 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Pengembangan Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2015 
 

 

 



I. Tujuan dan Pelaksanaan Pendidikan 

 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas 

Khusus Internasional dengan tujuan: 

1. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

2. meningkatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien temasuk pemanfaatan 

penelitian; 

3. melancarkan alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dua arah. 

4. mendorong peningkatan mutu program studi yang ada di Universitas Indonesia setara 

dengan mutumitra Perguruan Tinggi di luar negeri. 

II. Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus 

Internasional 

1. Izin penyelenggaraan program Kelas Internasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 

2. Penyelenggaraan program Kelas Internasional hanya dapat dilakukan pada program 

studi yang memiliki program reguler; 

3. Program reguler tersebut pada butir 2 telah memiliki izin dan telah terakreditasi oleh 

Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dengan nilai A. 

III. Kurikulum 

Kurikulum program Kelas Internasional sama dengan kurikulum program regular. 

Pelaksanaan ditempuh di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (dan mitra perguruan 

tinggi luar negeri sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku – jika ada). Jika prodi 

tersebut mempunyai kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, kegiatan 

akademik yang ditempuh di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta minimal lima puluh 

persen. Masa studi program Kelas Internasional sama dengan masa studi pada program 

reguler.  

IV. Persyaratan Penerimaan Peserta 

Persyaratan calon peserta program Kelas Internasional adalah sama dengan persyaratan 

yang berlaku pada program regular. Lulus seleksi masuk program Kelas Internasional yang 

diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor. Dasar pertimbangan 

penerimaan mencakup prestasi dan potensi akademik, kemampuan bahasa Inggris. 

Penerimaan peserta program Kelas Internasional bisa dilakukan secara online.  

V. Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar 

Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa program Kelas Internasional selama 

mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengikuti peraturan 

akademik yang berlaku bagi program regular. Peraturan evaluasi dan penilaian hasil belajar 



mahasiswa selama mengikuti pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan 

peraturan akademik yang berlaku di mitra perguruan tinggi luar negeri. 

VI. Kelulusan, Gelar dan Predikat Kelulusan 

Lulusan dapat memperoleh ijazah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jika 

prodi tersebut mempunyai kerja sama dengan institusi luar negeri, lulusan dapat memperoleh 

ijazah dan/atau dari mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai persyaratan masing-masing 

institusi. Untuk memperoleh ijazah luar negeri, beban studi dan batas waktu studi yang harus 

ditempuh di luar negeri sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama dengan 

mitra perguruan tinggi di luar negeri. Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana yang diberlakukan pada program 

regular. Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari mitra perguruan tinggi di 

luar negeri apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mitra Perguruan Tinggi. Ijazah 

yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditandatangani oleh Dekan 

dan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ijazah yang dikeluarkan oleh mitra 

perguruan tinggi diluar negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mitra 

perguruan tinggi di luar negeri. Selama menempuh pendidikan di mitra perguruan tinggi luar 

negeri, mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Predikat kelulusan program Kelas Internasional sesuai dengan predikat kelulusan program 

reguler pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ketentuan bahwa seluruh mata 

kuliah yang diperoleh di perguruan tinggi mitra di luar negeri dikonversikan ke kurikulum 

reguler. 

 

 

 

 

 

 


