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Kantor Hubungan Internasional membantu mengembangkan dan menjaga hubungan dengan institusi-institusi internasional, dengan
tujuan mengembangkan kerjasama yang berguna dan saling menguntungkan. Kantor ini berfungsi sebagai pintu utama bagi pihak
dari dalam maupun luar universitas yang ingin mencari pengembangan hubungan internasional.
Adapun program-program kerjasama yang dikembangkan selama ini mencakup program pertukaran mahasiswa, pertukaran staf
pengajar, Visiting Professorship, program sukarelawan, penelitian bersama, sandwich program, dan lain-lain dengan berbagai
institusi pendidikan dan organisasi internasional di seluruh dunia. UBAYA juga aktif bergabung di dalam Association of
Universities of Asia and the Pacific (AUAP) dan International Association of University Presidents (IAUP) untuk menjalin
hubungan baik dan kerjasama yang bermanfaat bagi perkembangan UBAYA dan dunia pendidikan di Indonesia.
Bantuan kepada mahasiswa dan pengunjung internasional dalam bidang akademik, finansial, keimigrasian, dan persoalan pribadi
juga merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Hubungan Internasional untuk menunjang program kerjasama internasional
UBAYA. Penyediaan informasi pendidikan di luar negeri juga dilakukan oleh UBAYA melalui proyek International Village.
International Village
International Village adalah suatu konsep yang menyatukan pusat informasi pendidikan dan kebudayaan internasional di bawah satu
atap, untuk kemudahan akses publik. Konsep pionir ini merupakan salah satu bentuk layanan masyarakat yang dipersembahkan oleh
UBAYA, tidak hanya bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, namun juga bagi masyarakat Indonesia bagian timur lainnya dan
juga bagi masyarakat internasional. Proyek ini bertujuan untuk mendukung pengembangan persahabatan dan saling pengertian
antara masyarakat Indonesia dengan berbagai bangsa dan budaya lain.
Institusi Anggota
Institusi-institusi berikut yang tergabung dalam International Village adalah institusi pemerintah/semi-pemerintah/dwi-nasional
ataupun institusi nirlaba lainnya yang memberikan layanan informasi yang tidak memihak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
di masing-masing negaranya :

Germany:

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)-German

Academic Exchange Service
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Japan:

Study in Japan Information Centre supported by the Japan Student Services Organization/JASSO (Access Point service with no
face-to face service)

United States of America :

EducationUSA

Taiwan:

Taiwan Education Center
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