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Ilemoles Kualitas Kampus
"ItALAll rangka menja-
min mutu,internal dan
eksternal yang efektif,
Universilas Negeri Malang'
mengirim perwakilan dari
Satuan Penjaminan Mutu
sebagai delegasi Indonesia
dalam program Training on
Internal Quality Assurahce
(TrainlQA).

Proglam dihajatASEAN
QA bersama institusi part.
ner, seperti ASEAN Qualit5r
Assurance Network, ASEAN
University Network, DAAD,
the European Association
for Quality Assurance in
Higher Education, the Ger-
man Rectors'
Confer0nce,
SEAMEO
RIHED, dan
the University
of Potsdam.

Lewat
kegiatan ini
UM berhatap 1
terys mampu
meiiingkat-
kan kualitas dan- layanan
mutu telbaik khususnva di
dalam lingkungan iateinal
kampus. sehingga nantinya
visi dan misi lembaga
penjaminan mutu di UM
dapat tercapai sempurna.

Program lima hari (20-
23/2) diKuala Lumpur,
Malaysia itu. para perwa-
kilan universitas se Asia
Tenggara, berdiskusi dan
mendapat training dari
para profesional. Mereka
diharapkan mampu
mengedepankan mutu

':i dan membangun budaya
kualitas dalam rangka
mendapatkan kepercayaan
stakeholders.

"Kahi ingin setiap
universitas di'ASEAN ini
mampu rnengembangkan
mutu pendidikan dengan
baik. Sebagai acuan altar
ilmu pengetahuan, teritu
masing-masing universitas
mampu menjaga kuali-
tasnya," ungkap Frank
Niedermeier, Project Head
dari ASEAN-QA TrainleA.

Pakar pengembangan
kualitas dan mutu dari
University of Postdam,

Jerman itu juga
mengungkap-
kan, pelatihan
ini juga
memberikan
dampak
positif bagi
setiap
universitas
yang pro-

. posalnya
telah lolos dan diteri-
naASEAN-QA untuk
terus meningkatkan
kualitas dan mutu
pelayanan pendidikan
di kampusnya masing-
masing.

Frank juga menjadi
pembicara drilam
workshop tersebut
dan memberikan

MARIA HIDAYATI .
Dosen Sastra Inggris
Universitas Negeri Malang

segala pengalariarlnya
dalam mengontrol dan
menjaga kualitas internal
dalam sebuah institusi.

Selain Frank, hadir pula
beberapa pembicara dari ,
negara-negara tetangga
dengan melaksanakan
kegiatan seperti role-play,
case study, pemberi4n tu-
gas individu dan kel&npok .
hingga evaluasi pelat$gn. "

(http : / / sur ab aga. tribun-
neuss,com/2ol70gl2g/

begini-olgar-
mutu-pergan-u- -

an-tinggi-tok-^
diro;gukqn)


