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THE INSTITUTION OF PROFESSIONAL ENGINEERS MYANMAR
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(IPEM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY)
(IPEMTU International Engineering)
The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM) which is a Member
of International Federation of Engineering Education Societies (IFEES) has
established Professional Experience and Academic Study Co-ordination
service namely IPEM Technological University to provide the Engineer Training
by combining Professional Theories and Practical Training to achieve the
Professional Engineer Status.

Although the term University is utilized, IPEM Technological University does
not teach and confer its own degrees.
There is no law in Myanmar to register tertiary private colleges and
universities.
Although it is illegal to use the name University and it is illegal to issue the
degrees, it is Legal to teach the degree level education and issue the diplomas.
IQY Technical College teaches Bachelor degree level courses. But we do not
issue the Bachelor degree. we issue the Professional Diploma.
IQY Technical College teaches Masters degree level courses. But we do not
issue the Masters degree. we issue the Master Diploma.
IQY Technical College teaches Doctorate degree level courses. But we do not
issue the PhD degree. we issue the Diploma in Doctorate Studies.
The foreign universities which are in partnership with IQY Technical College
issue Bachelors, Masters and Doctorate degrees based on IQY diplomas.
IQY Technical College follows the system of Imperial College of UK . DIC
(Diploma in Imperial College) is even at Masters degree level but they use the
term Diploma.
The term diploma also means the meaning of honour in UK .
To honour the candidate's attainment of the knowledge equivalent to
Professional , Master , Doctorate level , IQY Technical College confers
Professional Diploma, Master Diploma and Diploma in Doctorate Studies.
It was proposed by General Manager Dr Hla Myat Mon in 2002 when we firstly
established the computer training school in South Okkalapa Township in
Yangon.
Reference
https://www.imperial.ac.uk/
The Diploma of the Imperial College (DIC) is an academic certificate awarded by Imperial
College London to its postgraduate students upon graduation. Until 2007, Imperial was
part of the University of London and Imperial College bestowed the University
of London's degrees as well as its own diplomas.

