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Sekilas UBAYA
Universitas Surabaya yang sering disingkat dengan nama Ubaya, lahir pada tanggal 11 Maret 1968 dengan tiga fakultas yaitu
Fakultas Farmasi, Hukum dan Ekonomi. Pada saat ini Ubaya sudah memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Jumlah total
mahasiswa Ubaya pada saat ini berjumlah sekitar 12.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Kampus Ubaya sendiri berlokasi di tiga tempat. Dua kampus pertama berlokasi di Surabaya dan digunakan sebagai tempat kegiatan
belajar mengajar, sedang kampus ketiga terletak di Trawas, sebuah daerah pegunungan yang digunakan sebagai Outdoor Campus.
Total luas total kampus I dan II yang berada di Surabaya lebih kurang 14 hektar atau 140.000 m2, sedang kampus III seluas 30
hektar. Pendidikan yang berkualitas dan lulusan Ubaya yang mudah mencari kerja menjadi salah satu daya tarik siswa SMA untuk
melanjutkan pendidikan di Ubaya.
Seluruh tenaga edukatif dan pimpinan Ubaya bertekad untuk tetap menjaga kualitas pendidikan ini. Sebagai hasilnya, pada saat ini
semua program studi di Ubaya yang telah diakreditasi mendapat nilai A (Sangat Baik) dari Badan Akreditasi Nasional.
Siswa-siswa yang berprestasi mendapat berbagai kemudahan dan fasilitas di Ubaya. Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan
Ubaya terhadap siswa-siswa berprestasi adalah kesempatan untuk menjadi mahasiswa Ubaya tanpa melalui Tes Potensi Akademik
(TPA) dan penetapan Uang Sumbangan Pendidikan yang relatif rendah. Kesempatan menjadi mahasiswa Ubaya tanpa melalui tes
masuk ini dapat dilakukan di periode penerimaan JPMK (Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan). Bagi siswa yang lain, Ubaya
juga memberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa Ubaya melalui Tes Potensi Akademik. Hasil tes ini akan menentukan
besarnya nilai penetapan Uang Sumbangan Pendidikan calon mahasiswa. Seluruh calon mahasiswa akan dinyatakan diterima
sebagai mahasiswa Ubaya setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan dinyatakan lulus dari SMA.
Pengembangan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di Ubaya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
Dengan demikian suatu saat kelak Ubaya dapat benar-benar mewujudkan visinya untuk menjadi The First University in Heart and
Mind. Universitas yang pertama diingat di hati dan pikiran masyarakat dalam segala segi bidang kehidupan.
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