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Mahasiswa aktif semester 4 sampai 
dengan 7 dengan IPK minimal 2.75 atau 
berpresetasi minimal di tingkat Provinsi 
dengan melampirkan bukti resmi.

01

Mahasiswa tidak pernah dikenakan 
sanksi akademik dan non akademik.02

03
Mahasiswa memiliki kemampuan dan 
peluang untuk mengembangkan penalaran, 
wawasan, berintegritas, kreatif dan inovatif.

07 Mahasiswa mendaftar, menyelesaikan prosedur administrasi 
pendaftaran, melengkapi persyaratan dan mengikuti seleksi jika ada.

05 Mahasiswa mendapatkan rekomendasi dari 
peguruan tinggi asal dan izin orang tua atau wali.

04 Mahasiswa bersedia menaati seluruh 
ketentuan yang tertulis di dalam POB 
program Pertukaran Mahasiswa yang ada

06 Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 
merencanakan program Mata Kuliah yang akan diambil.

08 Mahasiswa melaporkan dan konsultasi kepada DPA terkait pembelajaran dan hasil 
pembelajaran.

APA SAJA
PERSYARATAN DAN 
PANDUAN UMUM 
BAGI MAHASISWA ?



Pengalihan Angka Kredit 
dan Pemerolehan Angka Kredit

Program Permata Dalam Kurikulum

Program Pertukaran Mahasiswa berbasis pada Mata Kuliah yang 
ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah 

pokoknya (academic excellence) dan mendukung program MB-KM.

Setiap peserta mengikuti maksimal 20 SKS Mata Kuliah yang disajikan 
perguruan tinggi mitra.

Kredit Mata Kuliah yang diambil oleh mahasiswa di Program Studi atau 
perguruan tinggi mitra harus diakui dan disahkan oleh Program Studi 

perguruan tinggi asal.

Jumlah SKS pada Mata Kuliah yang diperoleh mahasiswa mengacu pada 
jumlah SKS perguruan tinggi asal.

Pengalihan Angka Kredit dapat dilakukan jika kesesuaian CPMK memiliki 
kesamaan minimal 80%.

Mata Kuliah yang tidak dapat dikonversi mendapat pengakuan sebagai 
ukuran lain mencapai kompetensi yang tertulis pada Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) atau Satuan Kredit Poin Mahasiswa (SKPM)

Pengalihan dan pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses 
pendidikan yang dinyatakan dalam SKS atau ukuran lain untuk 

memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
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Total 20 SKS  
dapat ditempuh 
seluruhnya di PT 

penerima 
dilaksanakan 
secara luring

20 SKS mata kuliah 

dipilih mahasiswa di PT 

penerima dan secara 

otomatis disetujui oleh 

PT pengirim

2 SKS Modul Nusantara

+/- 9 SKS mata kuliah menguatkan kompetensi

(sesuai dengan kurikulumnya Program Studi)

+/- 9 SKS mata kuliah memperluas kompetensi  (mata 

kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi)

Jumlah SKS 
diambil dari 

MK di PT 
pengirim 

dan/ atau PT 
Mitra

PT pengirim

MK unggulan di PT 
mitra 1*

MK unggulan di PT 
mitra 2*

Contoh:

+/- 0 SKS

Total 20 SKS  dapat 
diambil dengan 
kombinasi dari 

berbagai mata kuliah 
di PT penerima secara 

luring, dan PT 
pengirim secara 

daring

10 SKS mata kuliah 
ditempuh di PT 

penerima secara 
otomatis disetujui oleh 

PT pengirim

2 SKS Modul Nusantara

+/- 4 SKS mata kuliah unggulan / academic excellence

+/- 4 SKS mata kuliah umum seperti pancasila, Kewarganegaraan, KWU, KKN, PPL, skripsi, dll. (Tergantung posisi semester peserta
10 SKS dapat 

ditempuh 
dari MK di 

PT pengirim 
dan atau PT 

mitra

PT pengirim

Contoh:

PT pengirim 10 SKS mata kuliah wajib yang masih perlu diikuti dari perguruan tinggi pengirim (asal)

Mekanisme Pengambilan 
Jumlah SKS Program PERMATA



Total 10 SKS  dapat 
ditempuh  di PT 
penerima secara 

luring, dan 10 SKS 
di PT Mitra dan 

atau PT pengirim 
secara daring

10 SKS mata kuliah 
ditempuh mahasiswa 
di PT penerima dan 

secara otomatis 
disetujui oleh PT 

pengirim

2 SKS Modul Nusantara

+/- 4 SKS mata kuliah menguatkan kompetensi(sesuai dengan kurikulumnya Program Studi)

+/- 4 SKS mata kuliah memperluas kompetensi  (mata kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi)

2 SKS Modul Nusantara

+/- 4 SKS mata kuliah penguatan kompetensi(sesuai dengan kurikulumnya Program Studi)
+/- 4 SKS mata kuliah memperluas kompetensi (mata kuliah relevan dari luar kurikulum Program Studi)

Jumlah SKS 
diambil dari 

MK di PT 
pengirim 

dan/ atau PT 
Mitra

PT pengirim

MK unggulan di PT 
mitra 1*

MK unggulan di PT 
mitra 2*

Contoh:

Selain melaksanakan proses pembelajaran dengan 3 (tiga) skema tersebut, mahasiswa juga akan 
mengikuti Modul Nusantara yang setara dengan 2 (dua) SKS dan dibimbing oleh dosen. 4 (empat) 
kegiatan pokok yang terdapat pada Modul Nusantara, antara lain: 

Kegiatan Modul Nusantara

Kegiatan kebhinekaan untuk mengingkatkan wawasan dan 
pemahaman kepada peserta tentang ragam kebhinekaan bagsa 
dalam bingkai kesatuan NKRI yang dapat dilakukan melalui kegiatan 
mengunjungi berbagai objek wisata lokal, situs bersejarah, 
tempat-tempat ibadah, lembaga adat dan lembaga sosial 
kemasyarakatan.

Kebhinekaan
14 Kegiatan

Kegiatan inspirasi untuk menggali kiat-kiat sukses tokoh masyarakat 
sekitar sebagai tauladan melalui pertemuan inspiratif dengan tokoh 
masyarakat, tokoh berprestasi, pejabat pemerintahan, tokoh agama, 
atlet dan atau seniman legendaris, pengusaha sukses, tokoh-tokoh 
inspiratif lainnya di daerah. 

Inspirasi
3 Kegiatan



Kegiatan refleksi dilaksanakan dalam bentuk diskusi, tulisan ilmiah, 
video dokumentasi, talkshow.

Refleksi
7 Kegiatan

Kegiatan kontribusi sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bakti 
sosial di daerah perguruan tinggi penerima. Kegiatan ini bertujuan 
untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan yang 
dihadapi dapat berupa mengajar di sekolah-sekolah, kunjungan ke panti 
asuhan sdan panti jompo, pertujukan budaya, relawan di rumah sakit, 
berbagi kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

Kontribusi
Sosial

1 Kegiatan

Mahasiswa Mendaftar 
Program Pertukaran 
Pelajar, Didasari MOU Konversi 

Nilai dan 
Pengakuan 

SKS 
dilakukan 
oleh Prodi/ 

PT Pengusul

Implementasi 
Program 

Pertukaran Pelajar

Mahasiswa Konsultasi 
dengan Dosen Wali / 
Dosen Pembimbing

Seleksi Peserta : 
Sesuai Dengan Persyaratan 
Yang Ditentukan (Jika Ada)

Ekuivalensi dilakukan 
oleh Prodi/ PT 

Pengusul

Dilaporkan ke PDDikti
Pengakuan SKS (Rekognisi 

Pertukaran Perkuliahan)

Kasubag Admik menerima 
hasil Ekuivalensi dari Prodi 

dan Diinput ke Siamik

Hasil Monitoring dan 
Evaluasi dilakukan oleh 

Dosen Pembimbing

Penilaian dan 
Penyetaraan Oleh 
Prodi/PT Pengusul

Alur Pelaksanaan

Program Perkuliahan Antar 
Prodi di UPNVJT

Program Perkuliahan Dalam 
Prodi yang Sama di Luar UPNVJT

Program Perkuliahan Antar 
Prodi di Luar UPNVJT
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Program-program PERMATA :



Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, 
Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60294.


