
1. Pencapaian Visi Misi dan Tujuan Universitas Brawijaya dan 
Fakultas yang terintegrasi, terarah, dan berkeslnambungan 
(sustainable); 

2. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggl kredibel 
dalam dan luar negerl; 

3. Peningkatan kerjasama dengan Perusahaan Multi Nasional, 
BUMN, UMKM, lndustrl, Swasta, dan lnstitusi terkait lainnya; 

4. Penyiapan dan mengusulkan akreditasi lntemasional untuk 
program studi yang sesuai, misalnya akreditasi IABEE utk 
semua prodi Sl dan akreditasi intemasional AQAS atau 
ASIIN untuk Prodi S2 dan S3; 

5. Peningkatan kerjasama dengan Alumni bafk secara institusi 
atau pribadi dalam rangka ikut aktif membangun reputasi 
Program Studi, Jurusan, dan FTUB. 

Peningkatan Rekognisi Nasional dan 
Intemasional 

l. Proyeksl karlr tendik yang terarah dan berbasls kompetensi; 
2. Peningkatan capacity building dengan mengikuti pelatihan 

atau kegiatan bersertifikasi; 
3. Kejelasan proyeksl karir tendlk Non PNS; 
4. Pendampingan kerja yang efektif dan efisien pada setiap lini 

kerja layanan dengan support Teknologi lnformasl yang 
cukup dan memadai; 

5. Alokasi dana pengembangan tendik. 

Prioritas Program Peningkatan 
Kapasitas dan Karir Tenaga 
Kependidikan 

1. •zero' tenaga penqajar dan asisten ahli; 
2. 'Zero' dosen dengan kuallfikasl S2 melalul program 

percepatan dan fasilitas studi lanjut; 
3. Program percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar; 
4. Proyeksi karir dosen dengan sistem early warning yang 

terintegrasi berbasis Tl; 
4. Penlngkatan blaya penelitian dan PKM per dosen; 
5. Kejelasan proyeksi karir dosen tetap Non PNS dengan hak 

dan kewajiban yang sama dengan dosen PNS, 
6. Support pembiayaan dan penyiapan publikasi karya ilmiah; 
7. Support bantuan dana peer reviewer dan biaya pengukuhan 

Guru Besar: 
8. Support dosen untuk memperoleh sertifikasi keahlian sesuai 

dengan b1dangnya, melalul Program Profesi lnsinyur FTUB 
ataupun badan sertifikasi lainnya; 

9. Memberikan peluang yang luas kepada dosen untuk 
berslnergl dalam mengembangkan diri melalui kegiatan di 
luar FTUB dengan industri, institusi pemerintahan atau 
swasta dalam kegiatan riset, konsultansi, tenaga ahli, 
dan kegiatan lainnya yang tetap diakui secara inline 
dengan karir dosen. 

Prioritas Program Peningkatan 
Kapasitas dan Karir Dosen 

1. Membina dan terus mengembangkan program ungguian 
mahasiswa masing-masing jurusan dengan pendampingan 
resources dan support dana yang cukup: 

2. Block-grant kegiatan kemahasiswaan; 
3. Kewirausahaan mahasiswa dengan mendirikan 

enterpreneurshlp center. 
4. Kemudahan support mahasiswa dalam pengembangan diri; 
5. Upgrading dan penyiapan mahasiswa dengan sertifikasi 

yang sesuai dengan bidang keahlian yang diambil 
mahasiswa pada Program Stud I/ Jurusan yang 
bersangkutan; 

6. Penyiapan mahasiswa dengan support 
kegiatan hardsklll dan sohskl/t, 

7. Sistem rekording berbasis sistem Teknologi lnformasi untuk 
setiap kegiatan mahasiswa baik softskill ataupun hardski/1 
sebagai baglan dari pendamping ijazah yang dituiis secara 
formal; 

8. Tawaran pendldlkan sistem fasMrack dan double-degree 
mahasiswa melalui program scholarship, discounted fee. 
atau research assistantship. 

Prioritas Program Mahasiswa 

1. Sistem pengusulan kenalkan pangkat yang terintegrasi 
dengan komponen yang ada dan berbasis Teknologi 
lnformasi; 

2. Sistem persuratan dan penyampalan lnformasl yang cepat 
dan efisien dengan dukungan Teknologi lnformasl; 

3. Drientasl layanan yang mudah dan sepenuh hati, balk 
sistem. layanan, dan output. 

4. Sistem transparansl keuangan yang berkeadilan; 
5. Pembagian proporsional jurusan yang berkeadilan. 

Manajemen Penatausahaan dan 
Sistem Keuangan Fakultas yang 
Optimal dan Efisien 

1. lmplementasi Kurikulum Outcome Based·Education (OBE) 
dan MBKM dengan dukungan pendanaan dan Slstem 
Teknologi lnformasi (Tl) yang memadai; 

2. Penyiapan alokasi dana yang cukup untuk fasilitas 
laboratorium riset yang unggul; 

3. IKU sebagai capaian minimum dengan dukungan dana 
yang memadal; 

4. Support media dan teknik pembelajaran online; 
5. Sistem PBM yang memungkinkan pelaksanaan kelas 

kolaboratif dan partisipatif 
(case-based dan team-based method); 

6. Penylapan dan pembentukan riset group dlsertal 
dukungan dana pembinaan; 

7. Dukungan akses pendidikan tinggl bagi putra dan putri 
kandung Oosen dan Tendik di lingkungan FTUB. 

Peningkatan Atmosfir Akademik 
dan Riset yang Unggul 


