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• Program Studi ini adalah salah satu program terbesar dan terpenting dalam bidang studi akademis Islam di Amerika.
Program studi ini melibatkan lebih dari 75 orang dosen dan 100 mahasiswa pasca sarjana yang bekerja dalam berbagai
bidang, mulai dari sejarah, kebijakan publik, seni, filsafat, sampai kepada ilmu-ilmu diplomasi dan ekonomi.
• Program Studi yang bernaung dibawah Sekolah Studi Global dan Internasional ini adalah titik kontak pertama para
ilmuan dan institusi-institusi didalam dan diluar Amerika yang tertarik dengan Studi Islam. Kami berkolaborasi dengan
berbagai departemen, pusat studi, dan institut dan kami terutama sangat bangga dengan banyak tawaran bahasa-bahasa
“keislaman” di Universitas Indiana. Bahasa-bahasa keislaman tersebut termasuk Bahasa Albania, Bahasa Amharik, Bahasa
Arab, Bahasa Azeri, Bahasa Bamana, Bahasa Bengali, Bahasa Bosnia, Bahasa Chagatai, Bahasa Dari, Bahasa Perancis,
Bahasa Gujarat, Bahasa Indonesia, Bahasa Kazak, Bahasa Kurdi, Bahasa Kirgiz, Bahasa Turki Utsmaniyah, Bahasa Pashto,
Bahasa Persia, Bahasa Rusia, Bahasa Swahili, Bahasa Tajik, Bahasa Tatar, Bahasa Turki, Bahasa Turkmen, Bahasa Urdu,
Bahasa Uighur, Bahasa Uzbek, dan Bahasa Wolof.
• Misi pertama dan utama Program Studi Islam adalah pengembangan riset dalam semua bidang yang berhubungan
dengan Islam, dipahami secara luas, dengan mengembangkan dan menaungi berbagai program akademis dan prakarsaprakarsa lainnya yang memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan ilmiah yang lebih bermakna di kampus
Bloomington.
• Kami menawarkan berbagai peluang pendanaan berbasis penelitian kepada para dosen, mahasiswa pasca sarjana, dan
mahasiswa strata sarjana, dan kami juga menawarkan Sertifikat dalam Studi Islam kepada mahasiswa strata sarjana.
• Prakarsa-prakarsa penting kami termasuk kelompok-kelompok kerja khusus; seminar-seminar tentang Teks dan
Manuskrip Dunia Islam; kuliah-kuliah tahunan; kunjungan-kunjungan terpandu ke tempat penyimpanan manuskrip
keislaman yang khas dimiliki oleh Universitas Indiana; mikrofilm (termasuk ribuan mikrofilm dari berbagai koleksi Muslim
diseluruh dunia), artifak, dan banyak lagi yang lainnya.
• Kami mengembangkan sebuah fokus substansial pada tema Otoritas Keagaman dalam Islam, fragmentasi dan
pluritasnya; sebuah isu kritis yang digambarkan sebagai ‘Krisis’ Otoritas Keagamaan dalam Islam. Rangkaian workshop
internasional dan publikasi multilingual kami (dimulai dengan sebuah investigasi menyeluruh dengan topik diatas di Rusia
dan Asia Tengah pada bulan Maret 2017) bermaksud untuk menciptakan sebuah kerangka komprehensif dan orisinil
untuk menangani topik Otoritas Keagamaan dalam Islam. Workshop dimasa depan akan fokus pada sub-Sahara Afrika,
Asia Selatan, dan Timur Tengah.
• Jangkaun global Program Studi Islam semakin ditingkatkan melalui kolaborasi-kolaborasi jangka panjang dengan
berbagai universitas dan pusat-pusat studi di Amerika Utara dan Eropa, dengan rencana pengembangannya di Timur
Tengah, Asia Selatan, Rusia, dan Asia Tengah.
Silahkan menghubungi kami pada islmprog@indiana.edu

