
 

 

  

HASIL MONITORING 
KEPADA DOSEN DI 
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SARAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DOSEN 

Semakin meningkatkan karya tulis ilmiah yang terpublikasikan baik dalam jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit 
ternama sehingga dapat meningkatkan marwah institusi terkait.  

Harus rutin melaksanakan pembinaan-pembinaan, pelatihan 2 KPD dosen 

Studi lanjut ke S3 , jafung, serdos , pelatihan-pelatihan pekerrti , Aplied Approach 

Studi lanjut s3, jafung, serdos, pelatihan pekerti, applied approach 

Studi lanjut S3, Jafung, Serdos, Pelatihan Pekerti, Aplied Approach 

Studi lanjut S3, Jafung, Serdos, Pelatihan Pekerti, Aplied Approach 

Studi lanjut S3, Jafung, Serdos, Toefel, Pelatihan Pekerti, Aplied Approach 

Studi lanjut S3, Jafung, Serdos, Toef, Pelatihan Pekerti, Aplied Approach. 

Pembatasan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen pembimbing skripsi, harus diterapkan. Kinerja dosen wali harus lebih ditingkatkan.  

adanya kejelasan program kerja agar dosen lebih termotivasi 

Sudah cukup 

Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi, perlu diterapkan. Kinerja dosen wali perlu dioptimalkan. 

Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi, perlu diterapkan. Kinerja dosen wali perlu dioptimalkan. 

Lebih meningkatkan kegiatan seminar dan publiksai kary Ilmisj 

Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi, perlu diterapkan. Kinerja dosen wali perlu dioptimalkan. 

Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi, perlu diterapkan. Kinerja dosen wali perlu dioptimalkan. 

Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi, perlu diterapkan. Kinerja dosen wali perlu dioptimalkan. 

Meningkatkan publikasi 

Adanya peningkatan kualitas fasilitas untuk kuliah Daring 

Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan workshop untuk para dosen,  

adanya pelatihan2 yg terjadwal  



adanya aturan atau program yang memotivasi dosen sama seperti halnya dalam mengisi bkd sertifikasi. 

SOP dan job desk dosen wali lebih diperjelas dalam SPMI agar diketahui minimal berapa kali harus melaksanakan perwalian dalam satu 
semester. 

SOP dan job desk dosen wali lebih diperjelas dalam SPMI agar diketahui minimal berapa kali harus melaksanakan perwalian. 

Tetap monitoring dan control 

Tetap monitoring dan control 

Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar international 
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