1. Standar Konten dan Proses Pembelajaran di SPADA
a. Standar yang akan digunakan dalam SPADA dan ditampilkan dalam SPADA adalah image,
teks, video, in text activity dan links.
b. Standar proses atau interaksi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam
pembelajaran online pada tiap meeting HARUS mencakup:
1) Post test dan nilai yang diambil adalah nilai tertinggi (jika post test dilakukan lebih dari
1x) dan jumlah maskimum pelaksanaan post test sebanyak 3x dalam 1 meeting. Jumlah
soal yang diberikan sebanyak 20-30 soal jika bertipe pilihan jamak dan 3 soal jika
bertipe essay.
2) Adanya forum diskusi yang dilaksanakan oleh dosen pada saat pembelajaran, diberikan
instruksi bahwa forum tersebut akan berakhir kapan dan pertanyaan di forum akan
dijawab kapan.
c. Jika matakuliah memiliki bobot 2 SKS maka jumlah meeting dalam satu minggu sebanyak
1 kali. Jika matakuliah memiliki bobot 4 SKS, maka jumlah meeting dalam satu minggu
sebanyak 2 kali.
d. Absensi kehadiran dosen dan mahasiswa berdasarkan pelaksanaan proses post test dan
forum di tiap meeting. Jika ada kegiatan post test dan forum maka dosen dan mahasiswa
dianggap hadir.
e. Program studi akan melakukan kontrol kualitas terhadap proses pembelajaran online
apakah terlaksana atau tidak dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan forum
dan post test.
f.

Jumlah tatap muka untuk kuliah online sebanyak 2x yaitu pada saat awal pertemuan dan
pada saat akhir perkuliahan (UAS).

g. Dalam satu matakuliah wajib berisikan video pembelajaran (video pembelajaran yang
dibuat sendiri) dan tiap meeting berisikan video pembelajaran yang dihubungkan dengan
youtube atau sumber belajar lainnya.
h. Pada tahun berikutnya, jika dosen mendapatkan matakuliah yang sama maka dosen wajib
membuat video baru (video sendiri) dan memasukkan ke dalam meeting lainnya. Sehingga
tiap tahun video yang dibuat sendiri oleh dosen akan terus bertambah (perdosen).
i.

Slide yang dibagikan ke mahasiswa atau di upload ke media sosial dibuatkan standar untuk
header dan footer yang harus mencakup identitas Universitas Teknokrat Indonesia.

