Sambutan Rektor
Aku Datang, Aku Belajar, Aku Berhasil…!
Motto inilah yang selalu dijadikan penyemangat bagi seluruh
mahasiswa ITN Malang. Motto yang selalu menginspirasi para
mahasiswa untuk serius belajar guna meraih keberhasilan.
Tentu, motto itu bukan hal yang berlebihan. Karena di kampus
ini telah meluluskan banyak alumni yang berhasil meraih karir
di tingkat nasional dan internasional.
ITN Malang memiliki nama besar di Indonesia, sebagai kampus
swasta berbasis teknologi dengan dosen-dosennya yang
profesional. Inilah kampus yang siap mengantarkan impian para
lulusan SMA, SMK. Ke depan, ITN Malang akan semakin gencar
mengembangkan teknologi yang bisa diterapkan di masyarakat.
Teknologi yang bisa memberikan solusi terhadap tantangan
zaman. Untuk itu, ITN Malang juga akan terus menambah tenaga
pengajar yang memiliki kualifikasi tinggi. Dosen-dosen
bergelar doktor akan terus ditambah, begitu juga dengan
fasilitas kampus.
Eksistensi ITN Malang sejak berdiri pada tahun 1969 hingga
sekarang menunjukkan kampus ini memang dicintai masyarakat.
Selain itu, mahasiswa ITN juga telah membuktikan kualitasnya
dengan mengukir berbagai prestasi akademik dan non akademik,
baik di tingkat nasional maupun internasional yang tentunya
ini sangat membanggakan bagi kita semua.
Prestasi-prestasi itu antara lain, para mahasiswa ITN berkalikali meraih juara dalam ajang bergengsi tingkat nasional.
Seperti dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Indonesia (Pimnas). ITN
berhasil mendapat juara dalam Kontes Robot Indonesia, Kontes
Robot Cerdas Indonesia, Kontes Robot Seni Indonesia, Kontes
Roket Air Indonesia, Kontes Muatan Roket Indonesia, Lomba
Karya Inovasi Mahasiswa, lomba karya Ilmiah Mahasiswa. Tak

ketinggalan, di bidang seni, paduan suara ITN juga meraih
penghargaan internasional.
Selain itu, kampus ITN Malang juga mendapatkan Anugerah Kampus
Ungguluan (AKU) dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur, selama 6 tahun berturutturut, mulai tahun 2008. Kopertis VII Jawa Timur telah
memberikan penghargaan kepada ITN Malang sebagai perguruan
tinggi yang unggul di bidang Kelembagaan dan Tata Kelola,
perguruan tinggi yang unggul dan berprestasi di bidang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan perguruan
tinggi yang berprestasi di bidang Kemahasiswaan.
Sejumlah prestasi dan pengakuan tersebut membuktikan bahwa ITN
Malang bukan kampus biasa. Sehingga tidak salah jika para
orang tua dari berbagai daerah di Indonesia mengirim anakanaknya untuk menempuh pendidikan di ITN Malang. Kami atas
nama pimpinan ITN Malang mengundang kepada para siswa lulusan
SMA, SMK se Indonesia untuk bergabung bersama kami di ITN
Malang.
Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, ITN Malang
telah menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI), sesuai dengan ketetapan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun
2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Dengan
kurikulum tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi baru
yang mumpuni dan mampu memenangkan persaingan global.
Sebagai institusi yang berkualitas, ITN Malang telah meraih
beberapa hibah dari Derektorat Perguruan Tinggi (Dikti),
antara lain dalam membangun Unit INHERENT (Indonesia Higher
Education Networking). Yaitu suatu jaringan teknologi
informasi yang menghubungkan ITN Malang dengan seluruh
perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam hal melaksanakan
video converence, ditance learning, video streaming dan
sharing ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada banyak hal yang bisa dijadikan alasan kenapa memilih
kuliah di ITN Malang. Di antaranya, secara geografis wilayah
Malang berada di ketinggian, sehingga hawanya sejuk dan sangat
cocok untuk belajar. ITN Malang memiliki dua kampus yang
sangat representatif. Di Malang banyak tempat-tempat yang
menarik dikunjungi untuk melepas kelelahan. Kota Malang juga
merupakan kota multikultural yang banyak dihuni mahasiswa dari
seluruh Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara. Dan yang
terpenting, ITN Malang dihuni oleh para dosen yang sangat ahli
di bidangnya masing-masing. Mereka siap membimbing para
mahasiswa dengan sepenuh hati.
Mari…! Meraih Kesuksesan bersama ITN Malang dan ITN Malang
tetap jaya selama-lamanya.

