Sasaran

Indikator

 Peninjauan
kurikulum

1. Mempromosikan profil PSTE ke masyarakat
khususnya ke SMU-SMU melalui mahasiswa
ketika liburan di tempat asal.
2. Memperkenalkan PSTE lewat website dan
spanduk.
1. Mempromosikan profil PSTE ke masyarakat
khususnya ke SMU-SMU melalui mahasiswa
ketika liburan di tempat asal.
2. Memperkenalkan PSTE lewat website dan
spanduk.
1. Mendorong dosen untuk menerapkan
metode pembelajaran yang tepat untuk
setiap mata kuliah sesuai dengan SCL.
2. Mendorong dosen memperbaiki metode
penilaian (PAN/PAP) untuk meningkatkan
kelulusan.
3. Mengupayakan buku ajar bagi setiap mata
kuliah.
1. Menjadualkan pelaksanaan praktikum
agar tidak bertubrukan dengan jadual
kuliah
2. Menjadualkan pelaksanaan Kerja Praktek
dengan Institusi tempat Kerja Praktek
3. Melakukan bimbingan konseling kepada
mahasiswa yang sedang Tugas Akhir
yang memiliki masalah pribadi.
1. Menjaga kompetensi lulusan agar tetap up to
date melaui informasi dari alumni, pengguna
lulusan dan asosiasi profesi.
2. Mengundang profesional dari perusahaanperusahaan stakeholder untuk memberikan
kuliah umum tentang teknologi yang
berkembang.
3. Mengefektifkan peran Pusat Jasa
Ketenagakerjaan (PJK) USU.
Melaksanakan peninjauan kurikulum minimal 3
tahun sekali atau kurang.

 Peninjauan
GBPP/SAP

Melaksanakan
rapat
pleno
PS
mengevaluasi implementasi GBPP/SAP

 Nilai rata-rata
calon mahasiswa

 Tingkat keketatan
memilih PS

 Rata-rata IPK
lulusan

A. Pendidikan
dan
Pengajaran

 Rata-rata lama
studi mahasiswa

 Serapan lulusan

 Buku ajar
B. Penelitian

Strategi pencapaian

untuk

Memberikan insentif penulisan buku ajar

 Jumlah kegiatan 1. Mengadakan pelatihan tentang penelitian
2. Mengadakan workshop penulisan proposal
penelitian dosen
penelitian.

Sasaran

Indikator

Strategi pencapaian
3. Menginformasikan dana-dana penelitian
yang dihibahkan oleh Dikti.
4. Melakukan diskusi yang terkait dengan
penyusunan proposal antar dosen dan
Lembaga penelitian.

 Jumlah publikasi
penelitian dosen

 Jumlah karya
ilmiah dosen

C. Pengabdian
kepada
Masyarakat

D. Sistem
Penjaminan
Mutu

 Jumlah kegiatan
pengabdian
masyarakat dosen

 Ketersediaan
pedoman
penjaminan mutu
internal
 Terlaksananya
audit mutu
internal
 Kerjasama luar
negeri

E. Kerjasama

 Kerjasama dalam
negeri

1. Mengefektifkan penerbitan jurnal Teknik
Elektro.
2. Memberikan bantuan dana penerbitan hasilhasil penelitian.
3. Memberikan dana insentif bagi dosen yang
penelitiannya dipublikasikan.
1. Mengefektifkan penerbitan jurnal Teknik
Elektro.
2. Memberikan bantuan dana penerbitan karya
ilmiah dosen.
3. Memberikan dana insentif bagi dosen yang
karya ilmiahnya dipublikasikan.
1. Mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang mendesak yang dapat
diatasi dengan keahlian Teknik Elektro.
2. Menginformasikan
kegiatan-kegiatan
pengabdian pada masyarakat yang didanai
oleh Dikti.
3. Membantu kecukupan penyediaan dana
kegiatan pengabdian pada masyarakat di luar
pendanaan universitas.
Menambah dan melengkapi kekurangan SOP.

1. Menjaga keberlanjutan pelaksanaan audit
mutu internal per tahun.
2. Meminta pihak USU untuk melaksanakan
audit mutu sesuai dengan jadual yang
direncanakan.
Membuka MOU dengan institusi luar negeri
untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, magang,
penelitian bersama dan studi lanjut S3.
Membuka MOU dengan institusi dalam negeri
untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, magang,
penelitian bersama dan studi lanjut S3.

