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1. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi : 

“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat 

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029” 

Misi : 

“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan 

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk 

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa” 

Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan 

berbudi luhur. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran 

masyarakat. 

2. Rasional 
Standar studi lanjut dimaksudkan untuk ………….. 

3. Subyek/Pihak 
yang 
Bertanggungjawab 
untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

1. Rektor 
2.  WR 1 dan WR 2  
3.  Dekan 
4. Kaprodi 
5. Bagian Personalia  
6.   Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Studi lanjut adalah program belajar lanjutan yang 
dilakukan oleh Dosen maupun Tenaga 
Kependidikan ke tingkat adademik yang lebih tinggi 
yang dilakukan baik di dalam negeri ataupun di luar 
negeri.  

2.  Beasiswa adalah program bantuan keuangan bagi 
dosen untuk membiayai studi lanjutnya yang diatur 
dengan Surat keputusan rektor apabila beasiswa 
berasal dari UMBY dan diatur dengan SK lainnya 
sesuai penyandang asal dana Biasiswa. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Semua dosen tetap di setiap prodi harus memenuhi 
kualifikasi akademik minimum Megister dalam 
bidang ilmu sesuai dengan bidang prodinya dimana 
dosen tersebut ditempatkan. 

2. Ditargetkan paling lambat tahun 2029 telah dapat 
meningkatkan kualifikasi akademik dosen tetap 
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menjadi Doktor, minimal 20% dari jumlah dosen 
tetap . 

3. Disamping memenuhi kualifikasi akademik 
minimum, semua dosen harus meningkatkan 
kompetensinya untuk  a. merancang dan menyajikan 
program pembelajaran yang koheren kepada 
mahasiswa. b.memilih, menguasai, dan menetapkan 
metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
kompetensi mata kuliah yang diasuh. c. merancang, 
menggunakan, dan mengembangkan berbagai 
media pembelajaran dan pemanfaatan teknologi. d. 
Merancang, memilih, dan menggunakan metode 
penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat. e. 
Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri 
dalam hal proses pembelajarn dikelas. f. 
Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan 
pegembangan mutu diri sendiri secara terus 
menerus dan berkelanjutan. 

6. Strategi 1. Universitas dalam hal ini pimpinan baik Rektor di 
tingkat Universitas, WR 1 maupun 2 dan Dekan di 
Tingkat Fakultas serta Kaprodi memberikan 
dorongan kepada semua dosen maupun staf 
akademik (apabila dimungkinkan) untuk menempuh 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Rektor memberikan beasiswa, subsidi untuk 
penelitian dan subsidi untuk  ujian terbuka kepada 
semua Dosen yang melakukan studi lanjut baik di 
luar maupun di dalam negeri dengan pengaturan 
melalui SK Rektor 

3. Rektor memberikan penghargaan khusus kepada 
Dosen yang telah bergelar S3 
 

7. Indikator 1. Prodi yang Dosennya dengan gelar Dr  belum 
mencapai 20%, menjadwalkan untuk mengatur 
Dosen agar studi S3. 

2. Di Tahun 2029 jumlah Doktor di UMBY lebih dari 
20% 

3. Minimal 50% Dosen studi lanjut di UMBY lulus tepat 
waktu. 

8. Dokumen terkait 
1. Persyaratan administratif pengajuan studi lanjut 

dosen  
2.  Surat Persetujuan Studi lanjut Dosen dari 

Universitas dan atau LLDIKTI  
3. Surat Perjanjian Studi Lanjut Dosen antara Dosen 

dengan Universitas/ LLDIKTI 

9. Referensi 
1. Statuta UMBY 
2. Renstra UMBY 
3. SK tentang pengaturan beasiswa dan subsidi untuk 

menunjang study lanjut 
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