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1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO 

 

Visi Universitas Panca Marga “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Global yang Berwawasan 

Kebangsaan pada tahun 2025” 

Misi Universitas Panca Marga: 

Meningkatkan kualitas lulusan dengan mengacu sasaran berstandar internasional dengan langkah sebagai berikut:  

1) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses akademik secara memadai sesuai dengan Standar 

Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi; 

2) Menyiapkan dosen yang memiliki kemampuan profesional dan keilmuan dengan studi lanjut; 

3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan kebangsaan;  

4) Melaksanakan kerja sama antar Perguruan tinggi dan instansi terkait ditingkat nasional dan internasional;  

Tujuan Universitas Panca Marga: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAQ; 

2. Melaksanakan seminar nasional dan internasional serta terpublikasi secara online; 

3. Membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal internasioal bereputasi terindeks scopus; 

4. Meningkatkan riset mahasiswa secara berkelanjutan 

5. Penulisan Buku ISBN, Jurnal ISSN, nasional terakreditasi dan internasional; 

6. Pelatihan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; 

7. Peningkatan nilai akreditasi di semua Prodi 

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi 

 

2. RASIONAL 

 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merupakan kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan, maka perlu 

adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh 

kegiatan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNIKAMA. Dengan pertimbangan tersebut, maka 

UNIKAMA melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

Rektor  
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Dekan 

Ketua program studi  

Dosen 

Tenaga kependidikan 

4. DEFINISI ISTILAH 

1) Dosen merupakan pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

2) Dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu 

perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan 

pendidikan yang lain 

3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada satu 

perguruan tinggi 

4) Kualifikasi akademik adalah pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang 

dosen dan tenaga kependidkan dibuktikan dengan ijazah 

5) Kompetensi dosen adalah kemampuan dosen dan tenaga kependidkan sesuai dengan 

kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi 

6) Beban kerja dosen adalah penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap 

paling sedikit 40 jam perminggu 
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7) Jumlah dosen tetap adalah perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, 

jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program studi 

8) Tenaga kependidikan adalah kualifikasi akademik yang wajib dimiliki dibuktikan dengan 

ijazah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk membantu administrasi akademik maupun non 

akademik 

 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 

 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Dosen dan tenaga kependidikan wajib 

memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan bahwa 

seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya 

memenuhi kriteria minimal kualifikasi 

dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka 

pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

75% dosen dan tenaga 

kependidikan memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi dan kompetensi 

Dosen wajib memenuhi kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Universitas menetapkan seluruh 

dosen memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

100% dosen memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik dosen paling rendah 

untuk program sarjana adalah magister 

setara dengan jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI serta dibuktikan 

dengan ijazah 

Universitas menetapkan kualifikasi 

akademik dosen paling rendah untuk 

program sarjana adalah magister 

setara dengan jenjang 8 KKNI, 

program magister dan doktor adalah 

doktor setara dengan jenjang 9 KKNI 

serta dibuktikan dengan 

ijazah 

100% terpenuhi kualifikasi 

akademik dosen paling rendah 

untuk program sarjana adalah 

magister setara dengan jenjang 8 

KKNI, program magister dan doktor 

adalah doktor setara dengan 

jenjang 9 KKNI serta dibuktikan 

dengan 

ijazah 
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Dosen wajib memiliki Kompetensi 

pendidik yang dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau sertifikat 

profesi seperti sertifikasi dosen, Pekerti, 

Applied Approach 

Universitas menetapkan 

kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat profesi 

sertifikasi dosen, Pekerti, Applied 

Approach 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau 

sertifikat profesi 

 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat Pekerti 

 

75% terpenuhinya kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan 

sertifkat Applied Approach 

Beban kerja dosen berjumlah minimal 16 

sks didasarkan pada: 

a. Kegiatan pokok dosen (mencakup: 1) 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian proses pembelajaran; 

2) pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran; 3) pembimbingan dan 

pelatihan; 4) penelitian; dan 

5) pengabdian kepada masyarakat) 

b. Kegiatan pelaksanaan tugas 

tambahan, dan 

c. Kegiatan penunjang 

Universitas menetapkan bahwa 

beban kerja dosen berjumlah minimal 

16 sks yang terdiri dari kegiatan 

pokok dosen, kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

100% dosen memenuhi beban kerja 

dosen berjumlah minimal 16 sks 

yang terdiri dari kegiatan pokok 

dosen, kegiatan pelaksanaan tugas 

tambahan, dan kegiatan penunjang. 

Beban kerja dosen sebagai pembimbing 

utama dalam penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir, tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling banyak 10 

mahasiswa 

Universitas menetapkan beban kerja 

dosen sebagai pembimbing utama 

dalam penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan skripsi/tugas 

akhir, tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

75% terlaksana beban kerja dosen 

sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam rangka 

penyusunan skripsi/tugas akhir, 

tesis, atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling banyak 

10 mahasiswa 

Beban kerja dosen mengacu nisbah dosen 

dan mahasiswa,untuk IPA 1 : 20 dan 

IPS 1:30 

Universitas menetapkan beban kerja 

dosen mengacu nisbah dosen dan 

mahasiswa,untuk 

IPA 1 : 30 dan IPS 1:45 

100% beban kerja dosen mengacu 

nisbah dosen dan mahasiswa,untuk 

IPA 1 : 30 

dan IPS 1:45 

Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% 

(enam puluh persen) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap paling sedikit 60% 

(enam puluh persen ) dari jumlah 

seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

90% terpenuhi jumlah dosen tetap 

paling sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh dosen 

dan 10% 

dosen LB 
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Jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

secara penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 (enam) 

orang serta memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu 

pada program studi. 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan secara 

penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 

(enam) orang serta memiliki 

keahlian di bidang ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu 

pada program studi. 

80% terpenuhinya jumlah dosen 

tetap yang ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program 

studi paling sedikit 6 (enam) orang 

serta memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program studi. 

Kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah adalah 

lulusan program S1 dan tenaga 

administrasi paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat serta 

dibuktikan dengan ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang memerlukan 

keahlian khusus. 

Universitas menetapkan kualifikasi 

akademik tenaga kependidikan 

paling rendah adalah lulusan 

program  S1 dan tenaga 

administrasi paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat serta 

dibuktikan dengan ijazah serta 

memiliki sertifikat kompetensi 

untuk tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus. 

100% terpenuhi kualifikasi 

akademik tenaga kependidikan 

paling rendah adalah lulusan 

program S1 

dan tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III atau 

sederajat serta dibuktikan dengan 

ijazah serta memiliki sertifikat 

kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang 

memerlukan keahlian khusus. 

Universitas wajib meningkatkan 

kualifikasi, kompetensi dan kepangkatan 

dosen 

Universitas menetapkan : 

1. Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak memperoleh 

beasiswa dari pihak eksternal 

/Dikti bagi dosen studi lanjut 

2. Pemberian insentif bagi 

dosen yang 

mempublikasikan karya 

ilmiah 

3. Bantuan Biaya penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen yang 

proposalnya tidak didanai 

DRPM 

4. Membantu proses pengajuan 

kepangkatan dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik 

ditingkat fakultas maupun 

Universitas 

75% Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak memperoleh 

beasiswa dari pihak eksternal /Dikti 

bagi dosen studi lanjut 

 
Pemberian insentif sebesar 80% 

bagi dosen yang mempublikasikan 

karya ilmiah 

 
Bantuan Biaya penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

sebesar 50% bagi dosen yang 

proposalnya tidak didanai DRPM 

 
100% Membantu proses pengajuan 

kepangkatan dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik ditingkat 

fakultas maupun 

Universitas 
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6. MANAJEMEN RESIKO 

 

Proses Resiko Penyebab Resiko 
Action 

(Penanggulangan) 

Dosen dan tenaga 

kependidikan wajib 

memenuhi kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga 

kependidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik 

dosen dan tenaga 

kependidikan rendah 

sehingga Pemenuhan 

Kualitas capaian 

pembelajaran lulusan 

belum baik 

Dosen dan tenaga 

kependidikan belum 

memenuhi kriteria 

minimal kualifikasi dan 

kompetensi 

Universitas menetapkan bahwa 

seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dimilikinya 

memenuhi kriteria minimal 

kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga kependidikan 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Dosen di Universitas Panca 

Marga Probolinggo wajib 

memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Kemampuan dosen 

rendah dalam 

menyelenggaraan 

pendidikan sehingga 

capaian pembelajaran 

belum dapat dipenuhi 

dengan baik 

Dosen belum memiliki 

kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran 

lulusan 

Universitas menetapkan seluruh 

dosen memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

Kualifikasi akademik dosen 

paling rendah untuk 

program sarjana adalah 

magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor adalah 

doktor setara dengan jenjang 

9 KKNI serta dibuktikan 

dengan ijazah 

Kualitas dan 

kemampuan akademik 

dosen rendah sehingga 

capaian pembelajaran 

belum baik 

Belum terpenuhi 

kualifikasi akademik dosen 

paling rendah untuk 

program sarjana adalah 

magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program 

magister dan doktor 

adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI 

serta dibuktikan dengan 

ijazah 

Universitas menetapkan 

kualifikasi akademik dosen paling 

rendah untuk program sarjana 

adalah magister setara dengan 

jenjang 8 KKNI, program magister 

dan doktor adalah doktor setara 

dengan jenjang 9 KKNI serta 

dibuktikan dengan ijazah 

Dosen wajib memiliki 

Kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat 

profesi seperti 

sertifikasi dosen, Pekerti, 

Applied Approach 

Profesonalisme dan 

kompetensi dosen 

rendah sehingga 

Kualitas proses 

pembelajaran belum 

baik 

Belum terpenuhinya 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan 

sertifkat pendidik dan/atau 

sertifikat 

profesi 

Universitas menetapkan 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan sertifkat 

pendidik dan/atau sertifikat 

profesi 

Beban kerja dosen 

berjumlah minimal 16 sks 

Kualitas dan 

kompetensi dosen 

Dosen belum memenuhi 

beban kerja minimal 16 sks 

Universitas menetapkan 

bahwa beban kerja dosen 
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didasarkan pada: 

a. kegiatan pokok dosen 

(mencakup: 1) 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pengendalian proses 

pembelajaran; 2) 

pelaksanaan evaluasi 

hasil pembelajaran; 3) 

pembimbingan dan 

pelatihan; 4) penelitian; 

dan 5) pengabdian 

kepada masyarakat) 

b. kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan 

c. kegiatan penunjang 

rendah yang terdiri dari kegiatan 

pokok dosen, kegiatan 

pelaksanaan tugas 

tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

berjumlah minimal 16 sks yang 

terdiri dari kegiatan pokok 

dosen, kegiatan pelaksanaan 

tugas tambahan, dan kegiatan 

penunjang. 

Beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, 

atau karya desain/ 

seni/bentuk lain paling 

banyak 10 mahasiswa 

Kualitas skripsi/tugas 

akhir/tesis yang 

dihasilkan dari proses 

pembimbingan rendah 

Belum terlaksananya 

beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur 

dalam rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, 

atau karya desain/ 

seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

Universitas menetapkan 

beban kerja dosen sebagai 

pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, atau 

karya desain/ seni/bentuk lain 

paling banyak 10 mahasiswa 

Beban kerja dosen mengacu 

nisbah dosen dan 

mahasiswa,untuk IPA 1 : 20 

dan IPS 1:30 

Kualitas proses 

pembelajaran 

rendah 

 

Capaian 

pembelajaran lulusan 

tidak dapat terpenuhi 

Akreditasi program 

studi rendah 

Beban kerja dosen belum 

mengacu nisbah dosen 

dan mahasiswa,untuk IPA 

1 : 30 dan IPS 

1:45 

Universitas menetapkan beban 

kerja dosen mengacu nisbah 

dosen dan mahasiswa,untuk 

IPA 1 

: 30 dan IPS 1:45 

Jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% 

Beban kerja dosen 

tidak memenuhi 

syarat serta akreditasi 

program studi rendah 

Belum terpenuhinya 

jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah 

seluruh dosen dan 10% 

dosen LB dan tidak adanya 

pola rekruitmen bagi 

dosen tetap 

Universitas menetapkan 

jumlah dosen tetap paling 

sedikit 60% (enam puluh 

persen ) dari jumlah seluruh 

dosen dan dosen LB 10% dan 

menetapkan pola rekruitmen 

bagi dosen 

Jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada 

Kualitas pembelajaran 

rendah serta capaian 

pembelajaran lulusan 

yang bagus tidak dapat 

Belum terpenuhinya 

jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh 

waktu untuk menjalankan 

Universitas menetapkan jumlah 

dosen tetap yang ditugaskan 

secara penuh waktu untuk 

menjalankan proses 
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setiap program studi paling 

sedikit 6 (enam) orang serta 

memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan 

disiplin ilmu pada program 

studi. 

terpenuhi proses pembelajaran pada 

setiap program studi 

paling sedikit 6 (enam) 

orang serta memiliki 

keahlian di bidang ilmu 

yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program 

studi. 

pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 

(enam) orang dan serta 

memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin 

ilmu pada program studi. 

Kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah 

adalah lulusan program S1 

dan tenaga administrasi 

paling rendah lulusan 

Diploma III atau sederajat 

serta dibuktikan dengan 

ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi untuk 

tenaga kependidikan yang 

memerlukan keahlian 

khusus. 

Kualitas dan 

kompetensi tenaga 

kependidikan rendah 

serta Pelayanan 

administrasi akademik 

maupun non-

akademik tidak 

maksimal 

Belum terpenuhinya 

kualifikasi akademik 

tenaga kependidikan 

paling rendah adalah 

lulusan program S1 dan 

tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III 

atau sederajat serta 

dibuktikan 

dengan ijazah serta 

memiliki sertifikat 

kompetensi untuk tenaga 

kependidikan yang 

memerlukan 

keahlian khusus 

Universitas menetapkan 

kualifikasi akademik tenaga 

kependidikan paling rendah 

adalah lulusan program S1 dan 

tenaga administrasi paling 

rendah lulusan Diploma III atau 

sederajat serta dibuktikan 

dengan ijazah serta memiliki 

sertifikat kompetensi 

untuk tenaga kependidikan yang 
memerlukan keahlian khusus. 

Universitas wajib 

meningkatkan kualifikasi, 

kompetensi dan 

kepangkatan dosen 

Kompetensi dan 

kualifikasi dosen 

rendah sehingga 

kekurangan SDM 

yang berkualitas 

 
Publikasi ilmiah 

rendah 

 
Penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat rendah 

 
Terhambatnya proses 

kepangkatan dosen 

serta kepangkatan 

dosen lama 

Belum ada kebijakan 

bantuan biaya studi 

kepada dosen yang tidak 

memperoleh beasiswa dari 

pihak eksternal /Dikti bagi 

dosen studi lanjut 

 
Belum ada kebijakan 

Pemberian insentif 

sebesar 80% bagi dosen 

yang mempublikasikan 

karya ilmiah 

 
Belum ada Bantuan Biaya 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

sebesar 50% bagi dosen 

yang proposalnya tidak 

didanai DRPM 

 
Belum dibentuknya Tim 

PAK baik ditingkat fakultas 

maupun Universitas untuk 

Universitas menetapkan : 

1. Bantuan biaya studi kepada 

dosen yang tidak 

memperoleh beasiswa dari 

pihak eksternal /Dikti bagi 

dosen studi lanjut 

2. Pemberian insentif bagi 

dosen yang 

mempublikasikan karya 

ilmiah 

3. Bantuan Biaya penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen 

yang proposalnya tidak 

didanai DRPM 

4. Membantu proses 

pengajuan kepangkatan 

dosen melalui 

pembentukan Tim PAK baik 

ditingkat fakultas maupun 

Universitas 
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membantu proses 

pengajuan kepangkatan 

dosen melalui 

pembentukan 

7. DOKUMEN TERKAIT 

 

1) Statuta Universitas 

2) RIP Universitas 

3) Kebijakan akademik Universitas 

4) Standar akademik Universitas 

5) Kebijakan akademik Fakultas 

6) Standar akademik Fakultas 

7) Pedoman akademik Universitas 

8) Pedoman akademik Fakultas 

9) Spesifikasi Program studi 
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