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Perangkat digital
untuk mengevaluasi
kualitas lulusan
program keteknikan

Institusi yang ingin
memantau status
program pembelajaran
mereka,
Direktur program
yang ingin lebih memahami
cara mengukur efektivitas,
maksud, dan tujuan program, dan

Setelah kuesioner lengkap,
aplikasi akan menghasilkan
laporan berdasarkan jawaban dan
bagaimana laporan tersebut
dibandingkan dengan
komponen penilaian yang
teridentifikasi dalam taksonomi
kami sebagai hal yang penting
dalam kurikulum keteknikan yang
lebih baik.

Para pendidik yang ingin mendapatkan
pengetahuan yang lebih luas tentang
fitur-fitur pembeda dari program keteknikan
dalam konteks pendidikan tinggi di Eropa.

Setelah penilaian selesai, aplikasi
mengumpulkan serangkaian data
anonim dari tiap peserta.

Dengan menggunakan Aplikasi ENHANCE Anda dapat
menjawab kuesioner terkait program keteknikan dan
menggunakan hasilnya untuk suatu evaluasi. Algoritme
ENHANCE akan menghasilkan laporan penilaian terperinci
dengan komentar dan saran individu.
Aplikasi ini dikembangkan oleh University of West Attica,
Departemen Teknik Informatika dan Komputer (Department
of Informatics and Computer Engineering).
Pengembangannya didasarkan pada riset yang dilakukan
dalam ENabling Humanitarian Attributes for Nurturing
Community-based Engineering (ENHANCE), suatu proyek
kerja sama 3 tahun melalui Komisi Eropa di bawah
Erasmus+ Key Action 2, kerja sama untuk inovasi dan
pertukaran contoh praktek terbaik serta pengembangan
kapasitas di bidang Pendidikan Tinggi.
Proyek ini menginvestigasi persoalan kemanusiaan yang
kompleks dari beragam perpektif disiplin ilmu untuk
mengembangkan solusi yang seimbang, cerdas, dan
sinergis.
www.warwick.ac.uk/enhance
www.enhance.uniwa.gr/

Pengguna dapat membuat log
masuk mereka sendiri, atau
melanjutkan sebagai tamu untuk
menjawab kuesioner kami.

Apkikasi ini memungkinkan kita
untuk melakukan kajian lanjut
terkait praktek pembelajaran
dalam program pendidikan
tinggi keteknikan,
dan untuk melakukan
perbaikan aplikasi ini dalam
rangka memastikan
pengguna mendapatkan hal
yang positif dan bermanfaat.

enhance@warwick.ac.uk
www.warwick.ac.uk/enhance
@EnhanceProject
@ProjectEnhance

Dukungan Komisi Eropa (European Commission)
untuk produksi publikasi ini bukan merupakan
dukungan konten yang hanya mencerminkan
pandangan-pandangan penulis, dan Komisi tidak
bertanggung jawab atas penggunaan apa pun dari
informasi yang terkandung di dalamnya

TAKSONOMI

Aplikasi ini didasarkan pada taksonomi tersebut yang
menginformasikan dan meramu bentuk hasil yang
diperoleh sebagai umpan balik yang dibutuhkan.
PEMANGKU KEPENTINGAN

Taksonomi ini menunjukkan berbagai atribut
mendasar yang telah dikembangkan dengan
baik untuk lulusan teknik melalui sistem
pendidikan global, termasuk atribut ENHANCE yang diusulkan untuk dikembangkan secara
lebih kuat dalam program pendidikan keteknikan.

ATRIBUT
Pengetahuan

DUKUNGAN
Aplikasi realistis

Atribut ini akan berkontribusi untuk membekali
mahasiswa teknik dalam mengatasi tantangan
kemanusiaan, dan untuk merespons kebutuhan
masyarakat serta menyiapkannya untuk
memasuki industri rekayasa saat ini.

FASILITATOR

Keberlanjutan

Magang dan
penempatan
industri

Jurnal, catatan
pembelajaran,
blog, dll.

Keberlanjutan

Kegiatan Praktik
(laboratorium/
kerja lapangan/
kunjungan lokasi,
dll)

Portfolio

Kepemimpinan

Tanggung jawab
masyarakat

Manajemen proyek
dan pembuatan keputusan
Perilaku

Profesionalisme

Keberagaman,
kesetaraan,
dan inklusi

Industri
Tanggung jawab global

Fasilitator
ENHANCE

Atribut
ENHANCE

Keahlian

Dukungan
ENHANCE

Kreativitas dan Inovasi
Pemecahan Masalah

METODE PENILAIAN

Pembelajaran
berbasis masalah

Metode Penilaian
ENHANCE

Proyek ENHANCE telah mengembangkan sebuah
taksonomi dari berbagai atribut untuk mengatasi
tantangan kemanusiaan berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan

Output kreatif:
artefak, digital,
dan media
penyiaran, dll.
Presentasi lisan

Pembelajaran
berbasis proyek

Artikel jurnal

Layanan
masyarakat

Esai/Laporan

Proyek
antardisiplin ilmu

Ujian tertulis

Atribut
yang Mendasari

Pengetahuan

Pengetahuan teoritis
Pemahaman
peraturan, standar,
dan pedoman praktik

Keahlian

Keahlian analitis

Dukungan
yang Mendasari

Institusi Pendidikan Tinggi

Faktor sosial,
ekonomi,
dan politik
Kebutuhan
manusia dan hak
asasi manusia
Pasar
Internasional

Keahlian praktis
Perilaku

Kerja sama tim
dan hubungan antar pribadi

Pelestarian
budaya

Perkuliahan

Fasilitator
yang Mendasari

Belajar untuk mempelajari

Seminar
Tutorial
Studi mandiri

Metode Penilaian
yang Mendasari

Lembaga Jaminan Mutu

Poster

Tes online
Penilaian sebaya

