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Prodi / Jurusan 

 

  



 

  



LAYANAN BIMBINGAN AKADEMIK 

 

  



 

  



PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT 

 

  



 

  



LAYANAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN (SOFT SKILL) 

 



 

  



 

  



LAYANAN BEASISWA 

 

  



 

  



 

  



LAYANAN KESEHATAN

 

  



 

  



 

  



LAYANAN PERKULIAHAN (PROSES PEMBELAJARAN) 

 

  



 

  



Tuliskan bentuk evaluasi yang di gunakan oleh dosen23 responses 

Diskusi 

Latihan 

Tulisan  

Semoga lebih baik lagi 

Diskusi, tanyajawab, Tugas. 

Tulisan 

Quizis 

Pertanyaan 

Test, menulis rangkuman, membuat video dan presentase 

kuis 

Quizz 

Quiziz dan ada juga yang tanya jawab 

Quiziz dan tugas 

Penugasan 

Online 



Ujian 

Essay test 

Pertanyaan 

Quis 

Essay 

 

 

  



 

  



KRITIK DAN SARAN

 



Tuliskan semua nama dosen dan matakuliah yang jumlah pertemuannya kurang dari 

14 kali pertemuan (misal : Bu Rika, Metodologi, 5 kali pertemuan)18 responses 

Tidak ada 

_ 

Rismawati, Teori demokrasi Rismawati, konstitusi UUD negara RI tahun 1944 

( pak firman, english, kirang dari 14 kali pertemuan) 

Tdk ada 

semuanya tidak kurang dari 14 kali 

Semua lebih dari 14× pertemuan 

Semua dosen masuk lebih dari 14 X 

Bu Rismawati,12 kali pertemuan 

TDK ADA 

Alhamdulillah tidak ada 

Ibu Rismawati, teori demokrasi, 2 kali pertemuan 

 

Kritik dan Saran Tentang Pembelajaran Daring Selama COVID-1923 responses 

Kurang memuaskan karena masih ada dosen yang seenaknya mengulur bahkan memindahkan 

jam mata kuliah yang bukan waktunya 

Menurut saya tentang pembelajaran daring kurang efektif karna tdk di awasi secara langsung dari 

dosen 

Banyak kendala tentang jaringan saat daring 

Jaringan kurang memadai 

Dalam pembelajaran daring selama covid 19 perlu dilakukan agar mencegah penularan. tetapi 

jika pembelajaran daring biasanya jaringan kurang mendukung hal tersebut dapat memperlambat 

kita masuk di room g.meet 

Berharap Belajar langsung di kampus 

_ 

Kurang pemahaman dalam pembelajaran saat daring dan kurang semangat juga 

Baik baik saja 

Baik-baik saja 

Menggunakan media yg seru, saran menggunakan video 

saran untuk penilaian bukan hanya dinilai dari kehadiran saja akan tetapi juga dari tugas dan 

keaktifan mahasiswa dalam belajar, dikarenakan terkadang jaringan yang tidak memadai ketika 

absen berjalan sehingga walaupun mahasiswa sdh bergabung akan tetap diberikan alfa 

Pembelajaran biasa terkendala ketika zoom karena terhalang jaringan. 

Baik 

Jaringan yang kurang mendukung 

Saat pembelajaran daring kadang jaringan tidak mendukung 

Pembelajaran lebih makasimal lagi sebab cenderung mahasiswa kurang mengerti atau 

memahami materi akibat terkedal jaringan atau pun akses Internet.Jadi Untuk kedepan nya 



sebaiknyq difasilitasi akses Internet atau kouta kepada mahasiswa agar pembelajaran akan lebih 

efektif. 

LEBIH MENDENGAR ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT MAHASISWA 

Izinkan kami kuliah tatap muka 

Alhamdulillah lancar-lancar saja 

Kurang memahami atau kurang masuk di kepala 

- 

Jangan seenaknya mengubah jadwal yg SDH di tetapkan di simak buat ibu dosen yang terhormat 

🙏 semoga kedepannya bisa menggunakan sebaik baiknya media pembelajaran untuk di situasi 

pandemi saat sekarang ini 

 

 


