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UBAYA PERKUAT JEJARING AKADEMIK DENGAN FKST UNDHIRA BALI
Selain terus meningkatkan kualitas internalnya, Ubaya juga kerap membangun hubungan kerjasama dengan universitas lain, baik
Indonesia maupun mancanegara. Kali ini, Ubaya menerima kunjungan lapangan dari Universitas Dhyana Pura Bali (Undhira), yang
diadakan pada Senin, 10 April 2017. Kunjungan dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Kesehatan, Sains dan Teknologi (FKST),
yang berjumlah sebanyak 160 peserta. Kegiatan pada dasarnya ditujukan untuk mempelajari dan mengetahui lebih jauh terkait
fakultas Teknik dan Bioteknologi yang ada di Ubaya.
Para peserta hadir dan berkumpul di ruang SGFP pukul 10.00 WIB, untuk menerima sambutan dari Ubaya yang diwakili oleh Wakil
Rektor III Ir. Hudiyo Firmanto,M.Sc., Ph.D. Beliau secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sekaligus selamat datang kepada
para mahasiswa dan civitas akademika Undhira yang menghadiri site visittersebut, mengingat kegiatan ini juga terlaksana dengan
harapan terciptanya kerjasama yang baik di waktu yang akan datang.

Para civitas akademika Ubaya, yakni para Kaprodi Program Studi Magister, didaulat pula untuk memberikan presentasi. Rupanya,
tak hanya sekedar berbagi pengetahuan dalam format studi banding, Ubaya pun memperkenalkan Program Studi Magister. Salah
satunya Dr.rer.nat Sulistyo Emantoko D.P. S.Si., M.Si., selaku Kaprodi Magister Bioteknonologi Ubaya, dalam presentasinya
memaparkan prestasi, penghargaan, dan proses belajar mengajar sendiri. Dengan mendalami Bioteknologi melalui jenjang S2, kita
dituntut untuk lebih mengasah pengetahuan serta berinovasi dengan basis sumber daya hayati Indonesia, terang Beliau dalam sesi
tersebut.
Selain itu, Eric Wibisono S.T., M.Eng., Ph.D., selaku Kaprodi Magister Teknik Industri, juga menekankan betapa pentingnya
memahami fenomena dan tuntutan yang ada, Kebutuhan SDM terkait infrastruktur distribusi logistic terus meningkat, baik nasional
maupun internasional. Dengan mempelajari Teknik Industri, memberikan peluang tersendiri untuk memahami serta mampu bersaing
secara global. Para Kaprodi Program Studi Magister yang hadir pada hari itu juga secara khusus membagikan pengalaman dan
wawasan mereka bagi para mahasiswa, yang kedepannya diharapkan bisa termotivasi untuk melanjutkan jenjang studi ke S2.

Tak hanya itu, kegiatan juga meliputi rallykampus. Para peserta dipandu untuk mengelilingi area kampus Ubaya Tenggilis,
khususnya di Fakultas Bioteknologi, dimana mereka diperkenalkan pada fasilitas dan sarana prasarana yang ada. Teriknya matahari
siang itu tidak menyurutkan antusiasme mahasiswa. Ada yang memperhatikan sekaligus mencatat, ada pula yang berkeliling
bersama rombongan sekaligus berdiskusi dengan rekannya.
Kunjungan hari itu pun tak lupa diabadikan dengan foto bersama di berbagai lokasi di Ubaya, yakni di depan gedung perpustakaan.
Seakan ingin mengenang hari itu, para civitas akademika Undhira berfoto pula di gedung International Village. Dekan FKST
Undhira, dr. Bambang Hadi Kartiko, MARS., yang juga hadir pun mengapresiasi sambutan hangat dari Ubaya. Kami juga pastinya
sangat senang apabila nantinya Ubaya bisa berkunjung pula ke Undhira Bali, ungkap Beliau antusias. (el)
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