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Dengan namo Allah yang Maha Pengasih lagr Maha Penyyng

Pada hari Senin, 30 Januari 2017, bertepatan dengan...Jumadil Awwal 1438 H, telah
dilangsungkan kesepakatan antara kedua belah pihak:

Pihak Pertama: Universitas Muhammadiyah Surabaya di Indonesia.

Alamat dan nomor telpon: Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, Indonesia. Telpon
:+623138l196f

Untuk menandatangani kesepakatan ini diwakili oleh Rektor Universitas Muhammadiyah
Surabaya.

Alamat: Islamic University of Minnesota, Phone: +16128609986

8201 Park Ave S. Bloomington, MN 55420 USA

Kedua belah pihak telah sepakat pada beberapa hal berikut:

Pertema: Masing-masing pihak saling mengakui dan mengadakan persam:urn materi pelajaran

bagi mahasiswa yang mengikuti beberapa mata pelajaran di salah satu dari kedua universitas dan
ingin menyelesaikan studinya di universitas yang lain dalam batas-batas maksimal yang
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Kescpakatan Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Surabaya di Indonesia

Dengen Universitas Islem di Minnesotr

Pihak Kedua: Universitas Islam Minnesota Amerika Serikat, unnrk menandaangani kesepakatan
ini diwakili oleh Rektor Universitas Prof. Dr. Walid Idris Almanisi



dibolehkan untuk persamaan materi pelajaran tersebut. IIal itu sesuai dengan peraturan yang

berlaku di masing-masing universitas. Persamaan Irjazah bagi yang menyelesaikan SI di salah

satu universitas dan ingin melanjutkan ke tingkat 52 di universitas yang lain. Begitu juga

persamaan Ijazah 52 yang dikeluarkan oleh salah satu universitas bagi mereka yang ingin
melanjutkan shrdi ke jenjang 53 di universitas yang lain.

Kedua: Saling bertukar pengalaman di bidang kurikulum dan metode pengajaran, serta

kerjasama di bidang karya-karya ilmiah dan mendiskusikannya.

Ketiga: Kemungkinan menyampaikan beberapa materi pelajaran jarakjauh untuk mahasiswa di
salah satu universitas melalui para dosen universitas yang bersangkutan.

Keempah IMasing-masing universitas menerima mahasiswa universitas yang lain untuk
membimbing mereka dalam menghadapi ujian dan sidang tesis 52 dan 53. IIal itu setelah ada

koordinasi bersama oleh pejabat di kedua universitas.

Kelima: Kesepakatan ini berlaku selama sepuluh tahun sejak ditandatangani, dan dapat

diperpanjang dengan masa berlaku yang sama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Kesepakatan ini dibuat dua rangkap untuk menjadi pegangan.

Pihak Pertama:

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Diwakili oleh: Dr. dr. Sukadiono, MM

Pihak Kedua:

Universitas Islam Minnesota
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o[eh: Prof Dr. Walid Idris Almanisy


