UGM MASUK JAJARAN PT KELAS DUNIA
Wednesday, 09 November 2005 WIB, Oleh: HumasUGM

Jumâ€™at 21 Oktober 2005 adalah hari yang amat berbahagia dan sekaligus membanggakan bagi
warga UGM karena pada hari itu The Times, sebuah harian papan atas Inggeris, mengumumkan
hasil survey atas 2375 perguruan tinggi dari seluruh dunia. Setelah dilakukan evaluasi dengan
menggunakan 6 kriteria yaitu: (a) reviu oleh kelompok bidang ilmu; (b) reviu oleh pewawancara
kerja; (c) persentase staf pengajar internasional; (d) persentase mahasiswa internasional; (e) rasio
dosen/mahasiswa; (f) indeks sitasi dosen; yang dijadikan dasar penyusunan (g) skor total, ditetapkan
daftar perguruan tinggi kelas dunia sebagai berikut:
1. Worldâ€™s top 200 universities
2. Worldâ€™s top 100 science universities
3. Worldâ€™s top 100 technology universities
4. Worldâ€™s top 100 biomedicines universities
5. Worldâ€™s top 100 social sciences universities
6. Worldâ€™s top 100 arts and humanities universities
Untuk pertama kali sebuah perguruan tinggi Indonesia berhasil masuk pada jajaran perguruan
tinggi tingkat dunia karena Universitas Gadjah Mada berhasil masuk sebagai 100 universitas
unggulan dunia dalam bidang ilmu budaya dan humaniora. UGM berhasil mencapai ranking ke 56
bersama 16 universitas lain yaitu RMIT, Universitas Wina, Universitas Tsing Hua, Universitas
Frankfurt, Universitas Athena, Universitas Bologna, Universitas Hiroshima, Universitas
Hitotsubashi, Universitas Ãmsterdam, Universitas Lomonosov Moskow, Universitas Nasional
Singapura, Universitas Madrid, Universitas St. Andrews, Universitas Utah, Universitas New York,
dan Universitas Negeri Michigan.
Jurusan ilmu program studi pasca sarjana social dan humaniora UGM berhasil mencapai skor total
36,5 karena mendapat penilaian positif dari kelompok bidang ilmu, jumlah mahasiswa internasional
dan staff pengajar internacional yang besar, serta indeks sitasi dosen yang lumayan.
Sebagai pengakuan Universitas atas prestasi luar biasa kelompok ilmu budaya dan humaniora
tersebut, Rektor akan memberikan penghargaan yang akan diserahkan pada Rapat Universitas
untuk memperingati Dies Natalis UGM ke 56 pada tanggal 19 Desember 2005.
Di tahun-tahun mendatang UGM berpeluang besar untuk masuk unggulan dunia dalam dua
kelompok ilmu yaitu biomedicines dan social sciences karena dalam dua bidang tersebut UGM
punya keunggulan. Sekarang tinggal meningkatkan keunggulan-keunggulan kita dalam ilmu-ilmu
kesehatan dan dalam pendidikan dan penelitian ilmu social agar berhasil masuk jajaran universitas
kelas dunia.
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