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Pertukaran Mahasiswa



Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada PT 
yang sama

Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang 
sama pada PT yang berbeda

Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada PT 
yang berbeda



INBOUND
mahasiswa luar prodi 
yang mengambil mata 
kuliah di dalam prodi

OUTBOUND
mahasiswa prodi yang 

mengambil mata kuliah di 
luar prodi

akademik.walisongo.ac.idmbkm.walisongo.ac.id



ALUR KEGIATAN AKADEMIK

REGISTRASI 
KEUANGAN

PENGISIAN 
KRS

PETAPAN KST

PERKULIAHANNILAI

PDDIKTI

PERWALIAN



MAHASISWA OUTBOUND



OUTBOUND

Prodi Asal Prodi Tujuan

Akademik.walisongo.ac.id

mbkm.walisongo.ac.id



ALUR OUTBOUND
Program Studi

Input data prodi dan PT mitra 
(sistem kerjasama), mata kuliah 
yang bisa diambil di luar prodi 
(sistem akademik, penjadwalan), 
batasan jumlah mata kuliah dan 
batasan jumlah sks yang bisa 
diambil mahasiswa di luar prodi

Mahasiswa Memilih mata kuliah yang 
akan diambil di luar program 
studi atau di luar PT

§ Memberikan approval

Mengikuti perkuliahan

Mahasiswa
Di akhir semester 

mendapatkan hasil 
pembelajran dari PT yang 

dituju

Melakukan 
konversi nama 
mata kuliah dan 
sks ke kurikulum 
prodi

Input nilai sesuai dengan 
nama mata kuliah dan sks 
hasil konversi

Membuat kontrak konversi 
nama mata kuliah dan sks 
yang sesuai dengan 
kurikulum

Jika outbond dalam PT, 
mahasiswa bisa langsung 
mengikuti perkuliahan
Jika outbond di luar PT, prodi 
mendaftarkan ke PT yang 
dituju

Program Studi Program Studi

Program Studi

Program Studi

DPA



ALUR OUTBOUND
Program Studi

Input data prodi dan PT mitra 
(sistem kerjasama), mata kuliah 
yang bisa diambil di luar prodi 
(sistem akademik, penjadwalan), 
batasan jumlah mata kuliah dan 
batasan jumlah sks yang bisa 
diambil mahasiswa di luar prodi

Mahasiswa Memilih mata kuliah yang 
akan diambil di luar program 
studi atau di luar PT

§ Memberikan approval

Mengikuti perkuliahan

Mahasiswa
Di akhir semester 

mendapatkan hasil 
pembelajran dari PT yang 

dituju

Melakukan 
konversi nama 
mata kuliah dan 
sks ke kurikulum 
prodi

Input nilai sesuai dengan 
nama mata kuliah dan sks 
hasil konversi

Membuat kontrak konversi 
nama mata kuliah dan sks 
yang sesuai dengan 
kurikulum

Jika outbond dalam PT, 
mahasiswa bisa langsung 
mengikuti perkuliahan
Jika outbond di luar PT, prodi 
mendaftarkan ke PT yang 
dituju

Program Studi Program Studi

Program Studi

Program Studi

DPA



Mahasiswa Memilih mata kuliah yang 
akan diambil di luar program 
studi atau di luar PT

Mengikuti perkuliahan

Mahasiswa

Ketahui daftar mata kuliah 
MBKM di Kurikulum 

Jika hendak ambil di luar UIN 
Walisongo, pastikan prodi yang 
dituju membuka kelas dan 
ketahui jadwalnya

Pastikan ke DPA/Prodi bahwa 
nama mata kuliah di prodi lain 
dapat dikonversi atau diakui
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Mahasiswa Memilih mata kuliah yang 
akan diambil di luar program 
studi atau di luar PT

Mengikuti perkuliahan

Mahasiswa

Patuhi tata tertib prodi/PT yang 
dituju

Ikuti Kalendaer Akademik 
prodi/PT tujuan
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ALUR KRS OUTBOUND

Prodi 
Menentuan 
mata kuliah 
outbound

1
Tim Jadwal 
input mata 

kuliah 
outbound

2
Mahasiswa 

memilih mata 
kuliah dan 

tempat kuliah 
(di dalam/luar 

Walisongo)

3 Dosen Wali 
menyetujui4



Gedung ICT Centre
Kampus 3 UIN Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka No.3 - 5, Semarang

Mahasiswa
0815-2010-021


