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Saya sangat bangga memperkenalkan Universitas Gadjah Mada secara singkat kepada pembaca.
Didirikan pada tahun 1949 di kota budaya dan kota pendidikan Yogyakarta, Universitas Gadjah
Mada merupakan perguruan tinggi terbesar di Indonesia dan terbaik untuk beberapa ranking. Sejak
awal didirikan, UGM merupakan tempat belajar generasi muda yang datang dari berbagai daerah di
Indonesia dengan budaya dan bahasa lokalnya masing-masing.
Sejalan dengan program internasionalisasinya, mahasiswa asing di UGM juga semakin banyak.
Selain dikarenakan kami mempunyai program dual-degree dengan beberapa universitas terkemuka
di dunia, kami juga menerima mahasiswa asing yang melalui berbagai program untuk berbagai
macam kegiatan. Hal ini membuat suasana belajar di UGM terasa atmosfer Indonesia sekaligus
internasional.
Dengan kekayaan disiplin ilmu yang ada di Universitas Gadjah Mada, mahasiswa mempunyai pilihan
program studi yang sangat banyak dan bervariasi. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan kepada
para mahasiswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan, pengalaman penelitian dan pendekatan
interdisciplinary di Universitas Gadjah Mada.
Bukan hanya mahasiswa, para peneliti, dosen, industri dan lembaga lainnya yang ingin bekerjasama
dengan UGM juga menemukan kekayaan disciplines di UGM. Selain memiliki 248 program studi,
UGM juga memiliki 22 pusat studi. Pengalaman kerjasama kami yang luas dengan sesama lembaga
pendidikan, lembaga riset, pemerintah, lembaga non-pemerintah dan industri, membuat kami
mampu untuk memfasilitasi kerjasama yang intensif.
Kenyamanan dan dukungan fasilitas di dalam kampus ini juga didukung oleh lingkungan kampus
yang kondusif. Berlokasi di Yogyakarta yang merupakan kota pendidikan yang kaya peninggalan
sejarah dan kaya akan warisan budaya, para mahasiswa serta peneliti dan dosen tamu juga akan

memperoleh pengayaan pengetahuan dan pengalaman. Selain Kraton Yogyakarta, lokasi kampus
UGM juga cukup dekat dengan dua candi terkemuka di dunia, yaitu Candi Borobudur dan Candi
Prambanan.
Informasi lebih lanjut tentang UGM akan kami jelaskan dalam lembar-lembar berikut. Namun,
informasi yang lebih lengkap dan lebih terbarukan bisa dilihat di dalam web kami. Kami senang bisa
bertemu dengan Anda di kampus kami.

