Asesmen Institusi Polban
sebagai bagian dari Proyek SHARE

Asesmen Institusi POLBAN
• Asesmen institusi POLBAN merupakan bagian dari Proyek SHARE. SHARE atau The
European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region adalah program empat
tahun yang merupakan kerja sama Uni Eropa dan ASEAN, diluncurkan di Jakarta pada
Mei 2015. Ini adalah proyek hibah Uni Eropa yang bertujuan memperkuat kerja sama dan
konvergensi pendidikan tinggi ASEAN.
• Konsorsium yang dipimpin oleh British Council ini, terdiri atas German Academic
Exchange Service (DAAD), EP-Nuffic, Campus France, European Association for Quality
Assurance (ENQA), dan European University Association (EUA) bekerja sama mulai 2015
sampai 2018 dengan mitra dari ASEAN untuk mengimplementasikan SHARE.

• Asesmen institusi merupakan bagian dari pengujian dan operasionalisasi Kerangka
Penjaminan Mutu ASEAN (ASEAN Quality Assurance Framework atau AQAF).

Tujuan Asesmen Institusi
• Mengembangkan kapasitas POLBAN dalam
mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) dan memberikan peluang untuk melakukan
benchmarking terhadap standar di tingkat regional dan
praktik-praktik baik yang berlaku di tingkat internasional.

Jadwal Asesmen dan Visitasi
• Laporan Evaluasi Diri atau Self-Assessment Report (SAR) POLBAN
telah dikirimkan kepada DAAD Regional Office Jakarta pada 29
September 2017.
• Visitasi ke POLBAN akan dilaksanakan pada 22-23 Januari 2018.
• Sesudah visitasi, pada 2018 akan dilaksanakan Final Regional
Conference, yakni sesi dialog yang diselenggarakan oleh Proyek SHARE
dengan mengundang semua perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam
pilot assessments.

Panel Asesor dan Wawancara
• Asesor yang akan melakukan visitasi dan asesmen ke POLBAN terdiri atas dua
pakar dari Eropa (Jerman dan Swedia) dan dua pakar dari negara ASEAN.
• Panel asesor bertugas untuk (1) menganalisis Self-Assessment Report secara
cermat dan menyiapkan visitasi, (2) berpartisipasi aktif dalam visitasi, dan (3)
menyiapkan laporan asesmen dan melakukan finalisasi laporan setelah
mendapatkan umpan balik dari perguruan tinggi yang dikunjungi, untuk diserahkan
kepada DAAD.
• Panel asesor dapat didampingi oleh staf BAN-PT.
• Dalam visitasi, akan dilakukan wawancara dengan berbagai pemangku
kepentingan POLBAN, yakni Direktur dan Wakil Direktur, Senat, Ketua Jurusan,
dosen senior dan dosen yunior, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan
pengguna lulusan, serta Tim Penyusun SAR Polban.

