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Pengertian 

1. Dosen merupakan pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu dan turut serta dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

2. Dosen program sarjana, paling rendah berpendidikan magister dari program studi yang 

terakreditasi, memiliki wewenang mengampu mata kuliah dan/atau membimbing skripsi 

mahasiswa S1 sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

3. Dosen pengajar adalah dosen yang bertanggungjawab untuk memberikan mata kuliah tertentu 

kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya. 

4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik dan 

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Tujuan 

1. Sebagai pedoman dalam penetapan dosen pengajar mata kuliah di Program Studi Pendidikan 

Kimia. 

2. Memastikan bahwa proses penentuan dosen mata kuliah berjalan sesuai dengan prosedur. 

Ruang Lingkup 

Persyaratan dan prosedur penentuan dosen mata kuliah. 

Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik FKIP ULM Tahun 2017 

2. Prosedur Operasional Standar FKIP ULM Tahun 2016 

3. Peraturan-peraturan lainnya di lingkungan FKIP ULM 

Prosedur 

1. Dosen yang berhak mengajar pada semester bersangkutan adalah dosen yang tidak sedang dalam 

tugas belajar. 

2. Penetapan dan penunjukan dosen pengajar pada mata kuliah tertentu tiap semester memperhatikan 

aspek kompetensi dan keadilan.  

3. Penunjukan dosen pengajar pada mata kuliah tertentu harus disesuaikan dengan kompetensi dosen 

yang bersangkutan. 

4. Kompetensi dosen untuk mengajar mata kuliah tertentu memperhatikan aspek berikut: 

a. Kesesuaian antara pendidikan (S1, S2 dan S3) dan kepakaran dosen dengan mata kuliah yang 

akan diajarkan.  

b. Topik penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi ketika studi. 

c. Kesesuaian keahlian/konsentrasi dosen dengan mata kuliah yang akan diajarkan yang dapat 

dilihat dari karya-karya ilmiah yang telah dibuat dan/atau pendidikan non gelar yang pernah 

diperoleh. 

d. Kesesuaian minat dosen dengan mata kuliah yang akan diajar. 

5. Dosen dapat mengajukan keberatan pada Ketua Program Studi jika mata kuliah yang akan 

diajarkan tidak sesuai dengan minat dan keahliannya. 

6. Dalam penunjukan dan penetapan dosen pengajar harus memperhatikan beban mengajar secara 

adil kepada semua dosen. 

7. Penunjukan dan penetapan dosen pengajar pada semester bersangkutan harus memperhatikan 

kinerja dosen pada semester sebelumnya dengan memperhatikan hasil evaluasi dosen. 

8. Penunjukan dan penetapan dosen pengajar pada semester bersangkutan ditetapkan melalui rapat 

program studi sebelum semester berjalan dimulai. 
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Pihak Terkait 

1. Ketua Program Studi 

2. Dosen Program Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


