
No Nama Instansi Jenis Kegiatan 
Kurun Waktu Kerja Sama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Faculty of Tropical 
Medicine, Mahidol 
University Bangkok-
Thailand 

 Menerima mahasiswa 
kedokteran dan 
mahasiswa 
pascasarjana untuk 
berpartisipasi dalam 
pertukaran pelajar  

 pengembangan 
Fakultas  

 pendaftaran 
mahasiswa program 
gelar dan non-gelar  

 Visiting professors 

 Melakukan penelitian 
bersama  

 penjajakan 
kemungkinan transfer 
kredit dan program 
bersama 

23-12-2013 23-12-2018 Mengembangkan 
akademik.  

2 Dept. of Medical 
Microbiology and Infectious 
Diseases Erasmus 
University Medical Center 
Rotterdam The 
Netherlands 

Program Visiting 
Professor termasuk:  

 Kuliah bagi 
mahasiswa sarjana 
dan pascasarjana,  

 bed side  teaching 
untuk program 
spesialis,  

 penelitian bersama,  

 lokakarya dan 
seminar. 

15-04-2013 15-04-2017 Menambah peningkatan 
kemampuan dalam bidang 
penelitian biomedik 

3 Malaysian Association for 
Traumatology and 
Emergency medicine 
(mastem) & College of 
Emergency Physian 
Malaysia 

Kerjasama pada 
pengembangan bidang 
kedokteran emergensi 
dan program s-2 
keperawatan bidang 
emergensi  

01-10-2012 01-10-2014 Pengembangan kedokteran 
dan keperawatan emergensi 

4 Department of  Biological 
Science and Technology, 
National Pingtung 
University of Science and 
technology, Taiwan 

 Pengembangan 
program akademik 
dan pelatihan yang 
saling menguntungkan 
di Farmakologi dan 
Bioteknologi  

 Pertukaran dosen dan 
karyawan untuk tujuan 
pengajaran, penelitian 
dan penyuluhan 
dalam farmakologi 
dan bioteknologi  

 Bantuan Timbal Balik 
untuk mengunjungi 
fakultas akademik, 
staf dan mahasiswa di 
Farmakologi dan 
Bioteknologi  

 Koordinasi kegiatan 
seperti penelitian 
bersama dan alih 
teknologi khususnya 
dalam produk herbal 
atau alami untuk 
pencegahan dan 
terapi  

 Pertukaran 

12-09-2012 12-09-2017 Dosen mendapatkan 
kemampuan peningkatan 
kemampuan dalam 
pendidikan, penelitian dan 
riset. 



dokumentasi dan 
bahan penelitian yang 
berfokus pada produk 
herbal dan alami di 
bidang kepentingan 
bersama 

5 Niigata University Pendidikan, Penelitian, 
Pengabdian Masyarakat.  
Pertukaran dosen dan/ 
atau mahasiswa. 

22-05-2012 22-05-2015 Mengembangkan kerjasama 
akademik bidang Farmasi 

6 Faculty of Nursing, Prince 
of Songkla University 

 Untuk meningkatkan 
hubungan  individual 
di antara para sarjana, 
mahasiswa dan 
personil dari kedua 
universitas  

 Untuk meningkatkan 
link dalam pengajaran, 
penelitian dan 
kegiatan budaya  

 Untuk memberikan 
kesempatan bagi 
pertukaran staf dan 
siswa.  

 Untuk 
mengembangkan 
penelitian bersama, 
seminar, konferensi, 
lokakarya, dan juga 
saling membantu 
dalam memperoleh 
pendanaan eksternal 
dari sumber luar  

 Untuk berbagi 
pengalaman dan 
keahlian mengenai 
administrasi dan 
manajemen institusi  

 Untuk mendorong 
kegiatan lain yang 
saling menguntungkan 
antara kedua 
universitas sepakat  

14-02-2012 s/d ada 
perubahan 

Mengembangkan 
akademik.  

7 St. George’s University of 
London, UK. 

Pengembangan 
pendidikan kedokteran , 
Memfasilitasi Program 
Pilihan Tropical Medicine , 
penelitian Biomedis ,dan 
pertukaran pelajar di 
berbagai program gelar 
dan non gelar, Kolaborasi 
pada sarjana dan 
pelatihan pascasarjana 

26-01-2012 26-01-2015 Dosen mendapatkan 
kemampuan peningkatan 
kemampuan dalam 
pendidikan, penelitian dan 
riset. 

8 Parkway College, 
Singapore 

Pengembangan program 
akademik, kerjasama 
dalam pengajaran dan 
penelitian. 

11-10-2011 11-10-2016 Dosen mendapatkan 
kemampuan peningkatan 
kemampuan dalam 
pendidikan dan  penelitian 

9 The Ducth School of 
Gynecological Oncology & 
Pelvic Surgery Utrecth 
Netrheland 

 Pertukaran 
pengetahuan dan 
teknologi klinis, 
terutama dalam 
onkologi ginekologi 
dan urogynecology  

  Pertukaran 
pengetahuan dan 
teknologi pendidikan 

02-08-2010 02-08-2015 Peningkatan kemampuan 
dosen dan mahasiswa  
Peningkatan pubilikasi 
internasional 



di dasar dan klinis 
onkologi ginekologi 
dan urogynecology  

 Pertukaran 
pengalaman mengajar 
dan informasi  

 Pertukaran 
pengetahuan 
manajemen  

 Penelitian Kolaborasi 
dan diseminasi hasil 
penelitian  

 epidemiologi 
Penelitian bersama 
dan dalam studi 
mendalam  

 Publikasi hasil dalam 
peer review jurnal 
internasional dengan 
co-authorship  
bersama 

10 University Hospital Leuven, 
Belgia 

Pendidikan Kardiologi 07-02-2009 Sekarang Peningkatan kemampuan 
dosen dalam bidang 
kardiologi 

 
 


