Pendaftaran

“Saya senang dengan desain kampus UNU Yogyakarta, sangat modern dan ramah
lingkungan. Semoga UNU Yogyakarta ke depan memberikan kontribusi penting untuk bangsa
Indonesia,” tegas Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung lokasi kampus UNU
Yogyakarta di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) Dusun Dowangan Desa Banyuraden Kec.
Gamping Sleman.

Periode Pendaftaran 4 Januari 2022 - 31 Agustus 2022

#1 Professional Oriented Curriculum
Kurikulum pembelajaran di UNUYO didesain sesuai kebutuhan
industri dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kami percaya
bahwa materi yang tepat dan relevan akan menjadikan kamu memiliki
ilmu pengetahuan yang
Applicable. Selain itu kamu juga dibekali
dengan fondasi keislaman yang kuat. Pintar dan berkarakter, itulah
lulusan UNUYO.

#2 Integrated Learning

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dilaksanakan
secara mandiri

Belajar tidak perlu ribet! Di UNUYO kami menyiapkan proses pembelajaran
yang inovatif dan adaptif. Belajar secara online dan oﬄine bersama dengan cara
yang menyenangkan.

#3 Bimbingan Mentorship
Tidak perlu bingung lagi untuk melangkahkan kaki kedepan, karena UNUYO
akan memberikan mentor-mentor terbaik yang berpengalaman di industri
masing-masing untuk menjadi mentor kamu dan membimbing agar kamu
mendapatkan gambaran jelas kedepan. Bayangkan kamu ingin bekerja di Gojek
sebagai programmer dan tiba-tiba mendapatkan mentor langsung dari top
programmer Gojek yang akan membimbingmu selama masa kuliah. Keren kan ;)

#4 Dicarikan Tempat Kerja
Lulus dari UNUYO berkesempatan untuk bisa langsung kerja. Kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan terbaik
untuk merkrut lulusan UNUYO. Kamu akan dididik menjadi professional unggul yang siap kerja. Bahkan kamu akan
mendapatkan pelajaran khusus terkait Career Hack, mendesain CV yang menarik, cara melamar pekerjaan ala professional
dan yang lainnya, seru yah!

#5 Soft Skill Development
Selain belajar mengenai materi kuliah, UNUYO memberikan pelajaran terkait pengembangan softskill yang dibutuhkan di era
seperti sekarang ini yaitu problem solving skill, project management skill, adaptive ability skill dan yang lainnya. Ini penting
untuk menghadapi era disrupsi seperti sekarang ini.

Beasiswa Future Leaders Scholarship Program (FLSP) dengan total
beasiswa hingga 135 juta rupiah per orang

Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah
Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik
baik tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi

Bebas biaya orientasi dan kemahasiswaan serta biaya sumbangan
pengembangan akademik bagi mahasiswa baru yang memiliki hafalan
tahﬁdz Al-Qur’an minimal 15 Juz.

#6 Entrepreneurship Environment
Di UNUYO kamu juga didukung penuh untuk menjadi seorang entrepreneur. Kami mencarikan mentor-mentor terbaik
dibidang bisnis untuk mendukung penuh mereka yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Semua mahasiswa akan
mendapatkan materi entrepreneurship yang applicable.
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