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AUN (ASEAN University Network) adalah kerjasama pendidikan tinggi antara negara-negara
anggota ASEAN yang didirikan pada bulan November 1995. Sekretariat AUN berbasis di
Universitas Chulalongkorn di Bangkok, Thailand. Didirikannya ASEAN University Network
bertujuan untuk mempercepat solidaritas dan pengembangan identitas regional melalui promosi
pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat lebih memperkuat jaringan universitas dan
lembaga pendidikan tinggi terkemuka di wilayah Asia Tenggara.

Dilatarbelakangi oleh perubahan zaman yang terus berkembang kearah globalisasi dimana
mobilisasi manusia dari satu negara ke negara lain meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu.
Asean University Network dibentuk untuk memfasilitasi mahasiswa ASEAN yang ingin mendapat
pengalaman dalam pendidikan Internasional. ASEAN University Network menawarkan banyak
program kerjasama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, beasiswa, informasi jaringan dan
penelitian kolaboratif serta kesempatan studi pada Universitas diluar negeri lingkup Negara-negara
Asia Tenggara.

Hingga saat ini tercatat 26 Universitas yang telah bergabung menjadi anggota ASEAN University
Network. Empat diantaranya adalah Universitas terkemuka di Indonesia, yakni Institut Teknologi
Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Tahun 2011
adalah tahun pertama Universitas Airlangga ikut berpartisipasi dalam kerjasama regional ini dan
menjadi anggota baru dalam ASEAN University Network.

Pada tanggal 7-9 April 2015 Universitas Airlangga menerima kunjungan 6 Assesor dari ASEAN
University Network yang merupakan bagian dari proses akreditasi terhadap mutu program studi
sebuah pendidikan tinggi. Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Hewan
adalah 3 Fakultas yang siap untuk diakreditasi tahun ini. “Ini merupakan kerjasama yang baik.
Sudah 1.098 program studi di seluruh universitas se-ASEAN terakreditasi oleh AUN. Semoga
Unair segera menyusul dengan nilai baik” ungkap Wakil Kesekretariatan AUN, Dr Choltis
Dhirathiti, Selasa (7/4/2015).

Prof. Dr. Marilou G. Nicolasdari Filipina dan Dr. Kamolwan Leuprasertdari Thailand adalah 2
assesor yang berkesempatan untuk visitasi ke Fakultas Farmasi Unair. Kedatangan para assessor
diterima langsung oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan para ketua dan Sekretaris
Departemen di lingkungan Fakultas Farmasi. Kedua assessor juga bertemu dan berdiskusi langsung
dengan para dosen, tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa, alumni dan beberapa employers.
Didampingi oleh Dr. Choltis Dhirathiti, para assesor berkeliling kampus Fakultas Farmasi untuk
http://ff.unair.ac.id/pdf/wrt/162/akreditasi-aun-fakultas-farmasi-unair-.pdf

Page 1/2

meninjau laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, kelas serta berbagai fasilitas lainnya.
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