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Workshop Pemeringkatan Data UB 2018, Upaya UB Mengetahui Lebih Baik Strategi Meningkatkan Reputasi dan Ranking
<p style="text-align: justify;">Menanggapi kebutuhan akan pengetahuan mendalam mengenai mekanisme Ranking Universitas versi QS, pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018,
bertempat di Oryza Sativa Room, UB Guest House, diadakan Workshop Pemeringkatan Data UB 2018. Dalam acara yang dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan 1 seluruh Fakultas
di lingkungan UB, diharapkan pucuk pimpinan fakultas akan mampu berkontribusi lebih jauh untuk mendukung peningkatan reputasi dan ranking UB di masa yang akan datang.
Hadir sebagai pembicara utama dalam acara yang dibuka oleh Wakil Rektor 1 UB, Professor Kusmartono, the Regional Manager of South East Asia QS Intelligence Unit yang
berkantor di Malaysia, Mr. E. Way Chong. QS Intelligence Unit bertugas untuk mengkompilasi dan melaporkan data langsung ke QS Headquarter di London.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, E. Way Chong menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan komunitas akademik dan university partner
untuk peningkatan reputasi universitas ke depan, menanggapi keinginan Wakil Rektor 1 untuk mengetahui â€œtrik-trik yang dapat dilakukan untuk input data dan area yang bisa
diimproveâ€• untuk meningkatkan Ranking UB dalam sambutan beliau.</p>
<p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, E. Way Chong menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh civitas akademika UB untuk meningkatkan ranking
di tahun-tahun ke depan. Pertama, melalui peningkatan research metric dari sitasi terindeks Scopus. Kedua, melalui penambahan dosen asing atau international faculty member.
Ketiga, melalui peningkatan mahasiswa internasional. Ketiga hal ini perlu dicapai jika UB ingin secara dramatis mengangkat posisi dari ranking 800 dunia di tahun 2018 ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi animo turunnya ranking UB di tahun 2018 dari tahun-tahun sebelumnya, E. Way Chong menyatakan bahwa UB telah banyak
memperlihatkan improvement dan progres dari tahun lalu menurut data yang dimiliki oleh QS intelligence unit, hanya saja perlu diperhatikan bahwa â€œlayaknya lari maraton,
universitas lain di Indonesia dan di dunia juga menunjukkan progres yang lebih besar dari yang dicapai oleh UB,â€• tangkasnya. (Widya)</p>

