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Fasilitas yang dimiliki UAD

Universitas Ahmad Dahlan merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia dengan mendapat Akreditasi A 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). UAD memiliki 6 kampus yang setiap kampusnya dilengkapi 

berbagai fasilitas yang disediakan untuk mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar yang nyaman dan baik selama 

menempuh studi, tidak hanya untuk mahasiswa beberapa fasilitas yang ada dapat digunakan masyarakat umum untuk 

belajar dan berwisata di kampus UAD.

Kampus Utama

UAD juga mempunyai ragam kegiatan mahasiswa seperti 

Komunitas, Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Organisasi Otonom 

(ORTOM)  dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), ragam kegiatan 

tersebut dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dalam rangka 

mengembangkan minat dan bakat pada bidang akademik, seni, 

olahraga, dan sosial masyarakat. Saat ini kegiatan mahasiswa yang 

dimiliki oleh UAD terdiri dari 15 Komunitas yang terbentuk dari latar 

belakang keilmuan dan atas dasar kegemaran/hobi, 30 lebih organisasi 

mahasiswa dan organisasi otonom serta 17 UKM, semua kegiatan 

mahasiswa tersebut mendapat dukungan penuh dari UAD baik dalam 

bentuk pendampingan hingga dalam bentuk dukungan finansial untuk 

melaksanakan setiap kegiatan.  Selain menjadi ajang pengembangan 

minat dan bakat, kegiatan mahasiswa juga terus didorong untuk bisa 

berprestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Kampus utama UAD dilengkapi dengan 

gedung perkuliahan 10 lantai yang memiliki 

konsep Green Building Gold Grade  yang 

dirancang untuk efisiensi dalam penggunaan 

energi, pengehematan air, melindungi kesehatan, 

meningkatkan produktivitas, dan mereduksi 

limbah yang diwujudkan fasilitas gedung yang 

ramah lingkungan. Perpustakaan, amphiteater, 

observatorium, masjid dan Islamic Center, asrama 

mahasiswa, klinik, gedung laborotarium terpadu 7 

lantai yang berada satu kompleks dengan gedung 

perkuliahan dan akses internet cepat yang dapat 

digunakan diseluruh area kampus.
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Tim Robot Soccer Unviersitas Ahmad Dahlan (R-SCUAD) 

berhasil meraih Juara III umum, Juara Kategori Desain 

Terbaik, Juara 1 Kategori Kerjasama Robot, Juara IV Kategori 

Lomba Lari, Juara IV Kategori Menggiring Lomba  dalam 

Kontes Robot Sepakbola Indonesia Humanoid (KRSBI-H) 

Regional 1 yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

secara daring pada tanggal 22-28 September 2021.

Tim R-SCUAD yang terdiri atas Danu Andrean, M. Arif 

Maulana, Yenny Rahmawati, Miftahul Alim, Vivy Fauziah, 

Rudiansyah dan Hamdandih yang merupakan mahasiswa 

Program Studi Teknik Elektro dan Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Industri (FTI)





Kampus UAD IV (Utama)

Jl. Jend. Ahmad Yani, Banguntapan,

Bantul, D I Yogyakarta

0858 7832 2867 

0898 346 4706

Sarjana

0878 8282 1960 Pascasarjana

0274 563 515

0274 564 604

Telephone

Fax

pmb@uad.ac.idEmail

Doktor Ilmu Farmasi dengan kurikulum 

berbasis  r iset  dan pendampingan 

publikasi Internasional

Program Studi Doktor

PMB UAD

Hotline

WhatsApppmb_uad

pmb.uad.ac.id

admisi pmb uad

Pendaftaran di buka setiap semester


	1: cover depan
	2: hal 1
	3: hal 2
	4: hal 3
	5: hal 4
	6: hal 5
	7: hal 6
	8: hal 7
	9: hal 8
	10: hal 9
	11: hal 10
	12: hal 11
	13: hal 12
	14: hal 13
	15: hal 14
	16: hal 15
	17: hal 16
	18: hal 17
	19: hal 18
	20: cover belakang

